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 ةغالبلا ىف نيعملا

 دانعإ

 ويام يي رده

 فارشإ

 بوقعي عيدب ليمإ روتكدلا

 بزكلا هلاع





 هماحتقا ىلع ًامْرْلُم هسْفن ٌسرادلا دجي دق مّلِعلا نم عساو ناديم ةيبرعلا: ةفاللبلا

 ّيغالبلا ثارُثلا ضفن ليبق نمف حاجنلا ليصحت ليبق نم نكي مل نإ هزايتجاو
 ٌةدعاق حلصي لاوحألا عيمج يف هّنأل كلذ :هراوغأو هدوجن ىلع عالطالاو فيثكلا

 .يبدألا دقنلاو ةّيبدألا ةساردلل ةنيتم

 ينانبللا رشانلا عم لماعتلل ًادذجم ًاحارتقا ٌتيَقلت قيفوتو هللا نم لضفبو

 نم هده حرش ف: عيلشلا ساه دعب ةيرملا ةغالجا ةدقع لح يف هعم نراعتلاو

 يمورلا ُنبار ةْرَع ُرّْيِثُكو ةعيبر يبأ نب ٌرَمُْع مهنيب ءارعشلا لوحُف نيواود

 . .ّيناجَرألاو

 ًالوط ةرصاعملا ةغالبلا بتك غرزأل ,ةمهملا هذهل ترّمشت ٍةربخ قباس نعو
 يب اذإف ٠ ىّتش ةّيِبرع راطقأ يف ةيسردملا بتككلا نم هرْدلاو ٍلْحَضلاب مِلالو ًاضْرَعو

 ةغالبلا يف ًاعجرم ُنوكيل ٌبساني ام راتخأل همامأ ٌفقأ نأ يلع .ضيفتسُم ضيف مامأ

 ةلئمألا ديدجت يفال ُتْكرَت اميفو ٌتذخأ اميف ًائيرج ُتْنُك يننأ يفخأ الو . ةيبرعلا

 .رصانعلاو تايمسّتلاو تاحلطصملا نم  ٌبِسانُم هنكلو  ليلق ضعب يف لب «بسحف

 ىلإ ٌةوطخ يغالبلا فيلأتلاو ةّيبرعلا ةغالبلاب عفدأ نأ قعر نه نساناقر

 . مامألا

 اهتاقيبطتو ةغالبلا ثاحبأ مظعم يف ميركلا نآرقلا نم ٌدهاوشب ٌتنعتسا ينألو

 اهنم ٌتذخأ يتلا ةروسلا مسا ركذب ِتايآلا َقْنوأ نأ ًادهاج ٌتلواح ءاهتانيرمتو



 ٌدِهاش هعضوم يف رم اذإو . .ًايناث دهاشلاو ةرابعلا يه يتلا ِةيآلا مقر ركذبو ءَالَوأ

 ءرثكأ سيل ةدحاو ُةَّرمو «ًةرصتخم ةمجرت هبحاصل ةمجرتلاب ُتينُع يرثن وأ ٌيرعش
 . هجهنمو هتياغ نع ٌباتكلا ٌجرخي اليل

 ٌمضتل (ةغالبلاو ةحاصفلا) ٍناونعب أدبت باتكلا اذه لبق ةغالبلا ُبُْك تناك اذإو
 يف ٌةغالبلا ٍتمِدُعَو ءاهظافلأ يف ةحاصفلا تمدع ِةّيبلس ةلئمأو ٌدهاوش ٌمامأ سرادلا

 اميف ضوخلا لبق ٌحبقتْسُي اميف ضوخلا سرادلا ىلع ُترْكو دق ينُدِجَأ ءاهيناعم

 ٍنايبلا) ةثالثلا اهمولع يف ةيبرعلا ةغالبلا ىلإ قيرط رصقأبو «ًناقُثإو أمْلِع نُسَْب
 : نيمعاد نيحالسب ًادْوْرُم ٍةغالبلا عم ُسرادلا اذه ناك (يناعملاو عيدبلاو

 يهو ءِسْرَد لك ٍرْنِإ يف ثءاج تاقيبطت «نيمعادلا نيحالُسلا نيذه لو

 .ةرشابم اهنع ٌةبوجَألا اهيلت ٍةلئسأ ةعومجم نع ٌةرابع
 لكش ىلع ِتاقيبطتلا دعب ثءاج ٌتانيرمت ءنْيَمعاذلا نيحالّسلا نيذه يناثو

 عطتسي مل ْنإَف ءاهيلع ةباجإلا لواحُي نأ سرادلا ىلع .ةلئسألا نم ٍتاعومجم

 . هلوصُن نم ٍلْضَف ٍرخآ يف يأ باتكلا ٍتحْلُم يف هراظتناب لحلا َدَجَو
 جذامنلا نم ٍديِدَعب ٍتِنَم ْلُك انيْغَأ :تانبرمتلاو تاقيبطتلا نم كاذو اذه لبقو

 . .راكفأو ٍتاميسقتو ٍتامولعم نم هيف ءاج ام ىلع َدِهاوّش ٌموقتو ُهلْمت يتلا

 دقو ءاهروصُع عيمج يف ةّيبرعلا ةغالبلل ًاعِجْرَم هَسْفَن ٌمْضي َباتكلا اذه نإ

 ءانتقالل ٍبِيانُملا مجحلابو باتك يتْفَد نيب هقيسنت دعب ٍمارعلا ٍعْمَج ةزجعمل َعْلطت

 يف ةماهو ًةديدج بَل هفيلأتب عضو دق ٌنوكي نأ هُقّلؤم ٌةوجري ام ٌلكو .لوادتلاو

 يذلا ميكحلا ركذلا لّزنُم ِنْذِإِب ًارومعُم ْلْظَي نأ ُهَل بتُك يذلا ةيبرعلا ةغّللا َجْرَص

 ١5[. :رجحلا ةروس] 4َنوُظِفَْلل مل انو ٌرْخّولأ اَنَلَرت نت اَنإ» :نيلئاقلا ٌقدضأ وهو لاق

 ويام يردق ها519/94/117 بلح

 يلطسقلا يبلحلا ويام دمحم رداقلا دبع



 ةّيبرعلا ةغالبلا مولعل ةماعلا ٌةيؤرلا

 ىنعملا) امهو لكشو ٍنومضم نم هسانجأ عيمجب ٌئبدألا ٌصنلا ٌفلأتي

 .ءامدقلا حالطصاب (ىنبملاو

 اهبو .ًالكشو ًانومضم يبدألا ٌصنلا ةمدخ يف ةيبرعلا ةقالبلا هرلق ٌعقتو

 : مهْضارُعَأ ةيدأت يف ءابدألا بيلاسأ نع ىّرحتن

 .نايبلا ملع ٌصاصتخا وه اذهو (ٍلايح) ريوصت لمجأب ١

 . عيدبلا ملع ٌصاصتخا وه اذهو (يونعمو يظفل نيسحت) ريبعت عدبأب - ؟

 . يتاعملا ملع ٌصاصتخا وه اذهو (ىنعملا ةباصإ) ريثأت عقْؤأب - '"

 ءاهنيعب ٌةغالبلا يه يتلا (لاحلا ىضتقمل مالكلا ةقباطُم) ىلإ يدؤي اذ ٌلكر

 . يقلتُملا ىلإ عِدْبُملا ّنِم ِهِلوصَو يف ْيبدألا صنلا ٌحاجن مويلا حلطصم يف يهو

 يبدألا صنلا هيلإ ُةحجوي نم وه يقلتملاو ءرعاش وأ بتاك نم ٌبيدألا وه ْعدْبُملاو
 .ءىراق وأ عماس نم

 ةيهْسُم ٍتامّدقم يف ٌضوخلا انيلع ُمْدوُت ةبرعلا ةغالبلا مولعل ماعلا ةيزّزلا هذه
 . ةغالبلاو ةحاصفلاب ٌفَرْعُي ناك اًمع

 :ةّيغالبلا دعاوقلا ةسارد اذه يغالبلا انعجرم يف ىخوتن انلأ ىلإ هيبنّثلا عمو

 ةقوسن ام ىلع ةلثمأو ٌدهاوش ٌنوكتل نيعدبملا صوصن نع ِنْهَئْسَن مل اننأ ىلإ ٌريشُن

 نارقلا تايآأ نم ةانسبتقا ام .صوصنلا هذه ةورذ يف ٌمقيو «ِةّيرظن دعاوق ْنِم
 للا ُقلطْنُم نيسرادلا عامجإب امهنأل «ةفيرشلا ةّيوبنلا ثيداحألا نمو «ميركلا

 ,اهرارُسأ هانتكاو (ةزجْعُملا ةغالبلا) ةّيلاكشإل

 ا/



 ّْنِم ٌقلطنُم كلذف ءةسارذلا لُسْلَسُت يف يناعملاف «ٌعيدبلاف ءَنايِبلا انْرَكُذ اذإو
 هنْيَع صنلل ٌسرادلا ٌحتفي ْذِإ ءاهبادآو ةّيبرعلا ةغللا سورُد يف ٍةغالبلا عم ِسُمالَعْلا

 .ًاثلاث يناعملا ٍتاديقعتف «ًايناث عيدبلا تانّسحمف ؛الْوأ ٍنايبلا ٍرَوُص ىلع

 نكمت ىلإ هْدِضَر ُجاتحي ةقالعلا نم ٌقيثو لبح وُخْنلا ملعو يناعملا مْلِع نيبو

 اذكهو .صوصنلا عم لماعتلا يف هؤاجرإ ُنكمُي ٌدِضَر ٌرْهَو .ًاعم نيملِملا نم
 .انتطخ يف هانأجزأ







 مد
 : هفيرعت

 ءاوس امهنيب ةهباشُم ةقالهل َرْحآ ءيشب ءيش ٌقاحلإ :ره ةرابع طسبأب هيبشتلا
 .ردبلاك ةجولا «ةدرولاك دخلا : كلوقك دحاو بناج يف ةّئزج ةقالعلا هذه تناكأ

 هذه ديدحتل هّبّشلا ُهْجَو يتأي ًامومُعو ؛هيخأك ىلع : كلوقك .«بناج نم رثكأ يف وأ
 .ىرنس امك ةقالملا

 ىلع ًاقوفتم هب هّبشُملا نوكي نأ ُبلغي ةّيغالبلا هتياغل ًاقَّفحُم ةيبشتلا نوكي يكو
 تنأو .حيررلاك ُناصحلا :كلوقك ءامهنيب ةقالعلا كلت وأ «بناجلا كلذ يف هّبشملا

 ٍناصحلا ىلع ٌقّوفتت ماع وجوب ٌحيرلاف .بوبُهلاو قالطنالا يف ةعرسلا ةقالع ٌدصقت
 .ًايويهو ًافالطنا

 ٍةادأ ٌرهشأو هيبشتلل ٌةادأ اهذقعتف نيئيشلا وأ قوحلملاو قحأللا نيب ةهباشُملا امأ

 : ةقباسلا ةلثمألا يف ُثءاج يتلا هيبشتلا فاك : يه

 . حيرلاك ُناصحلا  ردبلاك هجولا  ٍةَدْرَولاك دخلا

 : هئاكزأ

 : يه ناكرأ ةعبرأ رفوت نم هيف دب الف ءأتات َنوكي نأ ينايبلا هيبشتلل ديرأ اذإ
 ١-المشيه.

 .هب هّبشملا - "

 .ةهباشملا ٌةقالع ٌموقت امهنيبف هيبشتلا يفرطب ناله ىّمسيو
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 ٠" - هيبشتلا ٌةادأ .

  - 5هبشلا ُهَْجَو .

 :نوكتف هيبشتلا ةادأ امأ

 ةزاجلا ءابلا ءنأك ءك :ةّيفرح - الَوأ

 .لبلبلاك ينغملا :اهتلئمأو

 فيس َناسْللا نأك .

 ةوخإ َةَرَشَعِب قيدصلا .
 ثانياً  .كاحم ءريظن ءهيبش ثم :ةّيمسا .

 .ردبلا هيبش وأ انسخ ردبلا لثِم وه : اهتلثمأو

 امَرَك متاح ٌريظن وه .
 ةعرس راطقال ٍكاَحم وه .

 .ىكاح ءّلَّئام ؛ةّباش ءَهِبْشَأ :ةّيلغِف ثلا .

 .ٌروفصعلا َهَباش وأ ٌررفصعلا َهَبْشأ ٌلفطلا : اهثلدمأو

 .ًافطعَت ّنْضْملا لثام ٌماوقلا

 ةقاَشَر ٌلاَرْغلا ىكاح ىتفلا .

 ةقالع اهببسب تماق يتلاو هيبشتلا يفرط نيب ةعماجلا ةفصلا وهف هبّشلا هجو اَمأ

 :انهو :يشنلا ءاننقأ ىف ىرتس انك الضفم ةيبشنلا لدي

 .(فوذحم) رّدقُم هبّشلا هجو : نصخلاك ُماوَقلا

 ًافطعت :يوحُنلا زييمتلا لالخ نم ٌرهاظ هبّشلا ُهَجَّو :ًافطعت ٍنْصُملاك ُماوَقلا .

 :ًالثم كلوقك (يف) رجلا فرحب ِهّبْشلا هجو نرتقي ام ٌرثكأو

 ,ةعاجشلا يف ٍدَسألاك ٌدلاخ  مّرككلا يف رحبلاك متاح
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 : هعاونأو هيبشتلا ماسقأ

 ةعبرألا هيبشتلا ناكرأ ىلإ رظنلاب ٍتاميسقفت نم ٌعْرفت ام :ماسقألاب دصقن
 : ةروكذملا

 . هّبّشلا هجو  هيبشتلا ةادأ - هّبشملا هب هّبْشُمْلا

 :هتغالبو هيبشتلا ريثأت : لثم ناكرألا ريغ ىلإ هيف رظُن ام ماونآلاب دصقنو

 فوسو . .حيرص ٍركذ الب ءاحيإلا هبشي يذلا ّينمضلا ءاحيإلاو «ليثمتلاب هطابتراو

 . عاونألا هذه نم عئاشلاو ّمهألا ضارعتسا ىلع رصتقن

 : هيبشتلا ماسقأ - الوأ

 ةعبرألا هيبشتلا ٌناكرأ هيف ثركُذ يذلا هيبشتلا وهو :ناكرألا َماتلا هيبشتلا أ

 : الكم كِلوقك (هبشلا هجوو ةادألا عم هيبشتلا افرط)

 .ةيحضتتلا يف بالاك مّلعُملا

 .هّبَّشُم : ُمّلعملا

 .هب هّبْشُم :ٌبألا

 . هيبشتلا ٌةأدأ : فاكلا

 . هّبّشلا ُهْجَو : ةيحضتلا

 .ناكرألا مات هيبشت رهف ةعبرألا ٌناكرألا ترفوت انُهاه

 : هيلع ةلثمأ هذهو .ةادألا ُهَْعَم ثركُد يذلا هيبشتلا وهو :لَسْرُملا هيبشتلا - ب

 : هيبشتلا ةادأ ظمحال

 . لثم : ةركلا لكم انُضْرَأ

 .ك :داتوألاك اهّلابج

 .هبشت :داهملا هبشُت اهُّلوهُس
 هبشلا هجو دوجوب ُةادألا هنم ْتْفِدُح يذلا هيبشُنلا وهو :دكوُملا ةيبشتلا  ج
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 :هيلع ةلثمأ هذهو . ِهِمَدَخ وأ

 . هتبحمو ٍهِصالخإ يف أ ٌقيدصلا
 . نطولا ةمدخل ةرُخسُم ٌةادأ ٌلباعلا

 .نيلت ال ٌةرْخَص ٌدينعلا

 وهو ءلْضْفُملا فالخ وأ ءرصتخملا لمجملا ىنعم :لُمْجُملا هيبشتلا د

 : هيلع ةلثمأ هذهو ءهّبُشلا هجو هنم فذُح يذلا هيبشتلا

 .هللا َفِيَس ٌدلاخ

 هريشلا رص ألا

 .ٌةَلِعُش كوخأ

 اًمم هّبْسلا هجو زكذ ىلع يوحي يذلا هيبشتلا وهو :لّصفُملا هيبشتلا - ه

 . ةرابعلا ليصفت ىلإ يذؤي

 : هيلع ٌةلِئمَأ وذهو

 .هترازغ يف ٌرْخَب ُكُملِع

 . هئّذح يف فيس كئاسل

 . لولا يف ٍةَبَصْقلاك كّبجاص
 هجوو ةادألا) ةصاخحو هيبشتلا ٍناكرأ نم فذحي ال ام وأ فذحُي ام ىلإ رظنلابو

 .زاجيإلاو راصتخالا ىلإ هيبشتلاب يدوي الثم هبّشلا هجو فذح نأ ظحالُي ؛(هبشلا

 ةيبشتلا َيمُس اذهلو ؛ٌةقيقح هنأكو هيبشتلا ديكأت ىلإ يذؤي ًالثم ةادألا فذح نأ امك

 اهتالالدل رظنن يتلا هيبشتلا عاونأ يف لخدي امم ًاغيلب ًاهيبشت لَمجُملا ٌدكؤملا
 .نّيعُم لكش ىلع اهداريإ نم ُميلبلا ٌبيدألا هيلإ يمري ام لالخ نم اهتغالبو

 : هيبشتلا عاونأ  ًايناث

 ءادأ يف ّملبأ ٌنوكت هيبشتلا نم ةصاخ عاونأ ٌلامعتسا غيلبلا بيدألل ولحي دق
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 لك نع ٍةرِجوُم ٍةركف عم :عاونألا هذه رهشأل ًادادعت َكيِلِإَو .هقرطي يذلا ضرغلا
 ؛ اهنم

 نم ةعزتنم ٌةروص هيف هبشلا هجو نوكي يذلا هيبشتلا وه :َنِليِئْمَتلا هيبشنلا -أ

 اهرصانعب ٍةلاحب ءةددعتملا اهرصانعب ٍةلاح ُهيبشت ىنعملا اذهب وهف ءِدّدعتُم
 : الَمَم ُكلوقك ةدذعتملا

 .رردلاب ىشوملا بوقلاك اهموجنب ُءامَسلا

 اهّمّمو ءامسلا :رصنع نم رثكأ نم امهنم ّلك فلأتت «ناتلباقتم ناتحول انهاهف

 هيبشتلا لامعتسا رثك دقو .ءىلآللا وأ رردلا هنيزت يذلا نكادلا بوثلاك موجْنلا

 نآرقلا يف جذامن هنم ثدروو «ثيدحلاو ميدقلا يف ءابدألاو ءارعشلا ىدل ئليثمتلا

 ةٌعبتي يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يفو ؛«ةيبرعلا ةغالبلا ةمق دعي يذلا . ميركلا

 هذ قب ناشيدلول «يبرعلا ٍرعشلا يف غيلبلا هيبشتلا دهاوش رهشأ نمو . ةلزنملا يف

 : اشي فصي وهو ءّيساّبعلاو يومألا 0 00 رعاش وهو

 ةبكارك "'ىراهت ليل ءانفايسأو اسِسِرؤُر ٌقْرْه ''"'مُفُنلا َراِعُم نأك

 ٌلباقم ُليللا انهاهف هوا يبد قر
 ال يتلا اهرصانعب ٌةمئاق ٌةروص هبشلا ةجوو «فويّسلا لباقم بكاوكلاو ؛عقنلا

 فويّسلا ٍتابرضب نّراقملا بكاوكلا يواهتك لفسأ ىلإ ىلعأ نم ؛ٌةكرحلا اهّصقنت
 .ٌناعملو ٌقيرب هيف فويّسلاو بكاوكلا الكو ءءادعألا داسجأ يف ًالوزُنو ًاعفَر

 وأ ّيكذلا يقلتملا ُهطقتلي رشابملا ريغ هيبشُتلا وه : ئئْمْضلا ةيِبْشْنلا - ب

 نوكتو .وهب ِهّبْشُمو ِهَبْشُم نم هيبشتلا افرط هيف نّيبتُي ال هيبشت وهف . ظاحللا
 .ًاعبط ٍةادأ يفيظوت ٌنودو حيرصت نود ٌةمئاق هيبشتلا ةقالع

 1 :الثم لوقت تنأ

 .رابغلا :مقتلا )١(

 .طقاستت ىنعمب ىواهتت اهلصأ :ىراهت (؟)



 ٠ "يدوب دق ٌةرْفُشلاو ءأطخلا يف ُتْعَقَو .

 «ينمض ُهيبشت اذهف ٍةرفحلاك هيف َتْعَقَو يذلا أطخلا نأ ًانْمُص جتنتسي اندحأف

 وه املِإو «هيبشتلا تاودأ نم هفرعن امم ٍةادأل الو ءهب ِهّبشمل وأ ِهّبشمل هيف َرْكِذ ال
 .ةرفحلاو أطخلا امُه نيهباشتُم نيب تحب ٌينهذ ٌبيرقت

 يبأ رعاشلا لوق َيبرعلا رعّشلا يف ّينمضلا هيبشتلا جذامن رهشأ نم لعلو
 :لاق «مورلا دالب يف أاريسأ مهنع هبايغ دعب ِهِموق يف هتناكمب رخفي َينادْمَحَّحلا سارف

 راسو اطل ةةيتل نو نمل ةفانإ مرد ير اي
 هيلإ قبس ام اذهو «ًاحيرصت ال انْمُض نكلو ءرينملا ٍردبلاب هَّسَْن ِهّبَش دق وهف

 1 . ينمُضلا ِهيِبْشّنلاِب فيرعتلا

 هّبْسُملا بلقب نوكت يتلا ٍفْضَولا يف ةغلابملا ٌةيبشت وه :ُبوُلْقَملا ُهيِبْهّنلا - ج
 .شاهذإلا ةجرد ىلإ نْيْعُم فوصوم يف ةفّصلا ديكأت لمأ ىلع ِهّْبْسُم ىلإ هب
 : ًالثم انف اذإف

 .ًادوُج رحبلاك متاح

 :انلق اذإ نكلو . هبشلا هجوو ةادألا دوجول ًالّضفم وأ ًالسْرُم هيبشتلا ناك

 . مئاحك ٌرْخْبلا

 ّرحبلا نأب انم ًاراعشإ .ِهّبشم ىلإ (رحبلا) هب هّبَشُملا بلقب ةروّصلا ادْبَلَت ذقلف
 وأ ديدشلا انباجعإو انتشهد ٍةراثإب ٌليفك راعشإلا ادعو .اذه متاح نم ًادوج لقأ

 . متاح همسا لجر دوج نم انبجعت

 ةجرد ىلإ طرفغمملا ٌةَدَع هّنأل لامعتسالا ليلق هيبشتلا نم عوُتلا اذه نأ عقاولاو

 اذه ىلع دهاشلاو «؛نوحاذملا بكرملا اذه بكري نم رثكأو ءَقْلَملا وأ بذكلا

 يف يتلا لكوتملا ةفيلخلا ةكزْبِل ِهِفْضَو ضرعم يف يرتحبلا لوق هيبشتلا نم عرنلا
 .: هرصتف

. 

 .كِلهُت :يدُرُت )١(



 اهيدار َلاَس اَملٍةفيلَخلاَدَي 2 اهِقْقَدت يف ''ثججل َنيح اهنأك
 هبْشُت يتلا يه ةفيلخلا دي ال «ةفيلخلا دي ُهبْشُت يتلا يه اهتالالشب ةكرّبلاف

 . .!هيبشت ْنِم هبجعأ امو .ةكزربلا ِتالالش

 هيبشتلا ٍيْفَّرَط نيب قباطتلاب يحوُي يذلا هيبشتلا وه : غيلبلا هيبشتلا -د

 انلعج اذإف .ريثأتلاو ةغالبلا نم ٌةدوهشم ةجرد ُعلبيف (هب هّبشملاو ؛هّبشملا)
 يف اهاندجو يتلاك ٍةغلابُم نود دصقلا انغلب دقلف هب هّبشملا ْنيع وه هّبشملا

 فوذحم) ٌدكؤم ٌةيبشت :وه هناكرأ ىلإ رظنلاب هيبشّتلا اذه . .ينمضلا هيبشتلا
 :همركب بَجْعُت نمل ٌلوقن نأك (هبّشلا ِهْجَو فوذحم) ٌلمجُمو (ةادألا

 . (ُهَدْزَرو يه) :اهلامجب بجغُت ٍةاتف نع ٌلوقن وأ .(ٌرْحَب تنَأ)

 عاونألا برقأ ُدَمُي هيبشتلا عاونأ نم عونلا اذه وأ ريبعتلا لاكشأ نم لكشلا اذه

 ًةَدْرَر ةليمجلا ٍةاتفلا لعجو ءأرحُب ميركلا لعجب ةقيقحلا زواجي هنأل راَجملا ىلإ
 . .خلإ ءادَسأ عاجّشلا ةرتتع لعجو

(00) 

 .هب هّبشملاو هّبشملا ٌةقالع ٌتيح نم ٌلاكشأ غيلبلا ديبشتللو

 : تاقالعلاو لاكشألا ّمهأ يه هذهو

 .ُدَسَأ ةرتتع :ريخلاو أدتبملا وأ ءدنسُملاو هيلإ دئسُملا ةقالع ١

 . ليصألا ُبَهْذ حل :هيلإ فاضملاو فاضملا ةقالع - ؟

 .ٍدَسألا موجه مجم : عونلل نّيبملا ردضملا ةقالع " 

 . ًاسْمش ٌةاتْلا ٍتقلأت :لاحلاو لاحلا بحاص ٌةقالع  ؛

 :انلُق اننأك (4 ٠ .7) ةلثمألا يفف

 .ٌبْهذ ٌليصألا

 .ِدَسألا ٌموجُه ُهُموجه

 , ثطرفأو ثداز :ْتْْجل

 ني



 سمُش ةاتفلا

 ,ىلع هراصتقال حوضو لب غيلبلا هيبشتلا هيف ُقٌّقَحتيف لوألا ٌلاثملا اَمأ

 : (هب هّبشُمو هّبشم) ًارضَح نيفرطلا
 خلإ . .ٌرْذَب هْجّولا - ٌرْخَب ٌمتاح  ٌدَسَأ ةرتنع

 كلذ نمو (ورْثْنو ِءِرْعِش) يبرعلا بدألا يف ٌةريثك ةلثمأو دهاوش غيلبلا هيبشتللو

 :هحودمم يف رعاشلا ٌلوق

 ابرُعَو ًاقْرَفَُنويُعلاٌكيلعجمَت 2 ٍءايضَرةَعْفِر يف ٌرْذَب َتنأ
 :رخحآ لوقو

 ادغُبرْقفلانمُهَدْرَتًابْرُفهلِم ْدّدْزاَف دوججلاو حاملا ٌرخب وه

 : هيِبْشَّتلا ضارُغأ

 ؛ رضحلا ال ٍلاثملا ليبس ىلع اهنم اوركذف هيبشتلا ضارغأ ىلع ءامدقلا ملكت

 ٌنوُِفنَي َنيِذلا ُلَكَت :ىلاعت هلوقب صضرغلا اذهل ارلقمو :هّبشملا رادقم نايب - ١
 11١[. :ةرقبلا ةروس] © . . َلياَتَم هَ تبن ٍةََح لمص هَل ليس يف ْمُهَلَومأ

 :نامعتلا كلملا حدم يف ةغبانلا لوق ةلاثمو : ِهّيَشْملا لاح ناب -

 ُبُكْرَك ُنْهْئِم ُدِبَِي مل تَعْلَط اذإ ٌبكاوك كولملاو سمس كلأك

 : حيبق ْنَمُم رظنم يف يمورلا نبا ٌلوق كلذ نم ءاجو : هبْشملا حيبقت - ٠"

 ارَجحخعلابزأًارئَو ٌبإاإجم 2 ورظنمحبمْنِمًادبَأ "'هنأق
 :ءادوس ٍةيراج يف مهدححأ لوف 0 : هّْبَْشُملا ٌنييزت -

 ٍريرَملا يِبظلاةَلْفُمَك ن يبججلا ةحِضاو َءادْوَس

 ,(ُنأك) ةادالاك هيبشتلا ىنعم ديفُي لعف وهو ءهّبّسحت يأ لاحت :ناويدلا )١( 

 1م



 .نويعلا يف اهل ًانيسحت ئيتفلا لازغلا ةلقمب ةيراجلا داوَس ٌرعاشلا هّبش دقف

 لوفك .ْينمض ٌةيبشت ٌضرَملا اذه ْقّقَحُي ْنَأ ٌبِلْمَيو : ِهّبْسُملا ٍناكمإ نايب -
 :رعاشلا

 ٌمياصألا ٌفُكألا يف ىواستئ امف ِسِلْجَم لك يف َناوخإلا ٍيُمَت نعل

 ٌلقو ؛هيلع تناك امك هيبشتلا ٌضارغأ تداع امف «ثيدحلا رصعلا يف انأ

 .ةردحنُم وأ ًةليبن ٌةَّيروعش ٌةلاح ٌصْخَل اذإ الإ ًاضّرُه هيبشتلا ىلإ نيعدبملا ٌءوُجل

 :«نيطلا» ةريهشلا هتديصق يف يضام وبأ ايليإ لاق

 ("زَقْرَف َتلَأالوةمحف انام يئع كهجوبْلمتاليخأاب

 ذْسَّوَقَتْوَأ ٌسودت بارُثْسِم 2 ىمشأو ىقلأ تنل نيطلا اهي
 امك ءحّضوألا هيبشتلا ليلد يه يتلا ةادألا نع رعاشلا ءائغتسا انه ظحاليو

 : لوألا تيبلا يف نيتّيروعش نيتلاحل هّصيخلت ظحالي

 .رادقملاةعاضو - ةمحف انأ

 .رادقملاة عفر - دقؤف تنأ

 : هنومضم امب يناثلا تيبلا يف ناسنإلا ردق عضاوت ةلاحل «هباشملا هصيخلتو

 . ٌصخأ هجوب رشبلا نم يلاعتُملا ربكتملل ُباطخلاو «ٌساَدُي ٍبارُث نم ىمشسُأ تسلا

 حْلْصَي ّيغالب ٍقفأ نمض :؛لذتبملا لامعتسالا جردم يف ُهيبْشُنلا ٍدْعَي ملف

 امك . . خلإ نم وأ ليثمت وأ لَضَفُم وأ ءلَسْرُم هنأ ىلع ليثمتلاو داهشتسالل
 .ءامدقلا اهركذ يتلا ضارغألا ٌدْبَق دْعَي مل

 : هيِسْشّتلا ةغالب

 حاضيإ ىلع رصتقا اذإ انيح ًادودحم ودبي «نايبلا ٍنونف نم نف هيبشّتلا نأ انفرع
 حاضيإلاو نايبلا ٌةفيظو ُرواجُي هنكلو .(ةحافتلاك ٌدخلا) نيبراقتُم نيثيش نيب ةقالعلا

 ل
 ٠ مهجن : دقه 232(



 لاق ريوصُنلا لب ريبعتلا يف نيعدْبُملا لئاسو نم ىوتسملا ةعيفر ةليسو ٌنوكيل ًانايحأ
 :ٍةكرعملا يف ةلودلا فيس لاح فصي يبنتملا

 ْمِئان َوُهَو ىدّرلا نْمَج يف كْنأك ٍفَتاوِل كَش ٍتوملا يفامو َتْمْقَو

 : هموق يف هتناكمب زتعي ينادمحلا سارف وبأ لاقو

 ُرْدَبلا ُدَمَْفُي ءامْلُظلا ةليللا يفو ْمُهَدِح ْدَج اذإ يموق ينّوُكذيس

 ىتح ةيبرعلا ةّمألاو يبرعلا ٍناسللا ةركاذ يف ُهّدرتي ٌيغالبلا ةيبشتلا لاز امو

 ؛متاح مركو ؛ةرتنع ةعاجشب :ةلكمتملا ريهاشملا ٍلاجرلا تاودُق امهدنع فلخ

 ْ . .جاجتحلا شطبو .فنحألا مْلِجو

 ةدمعو ٌنكر وه لب «بسحف ِنايبلا ملع نم سيل ّنُكُر هيبشتلا نأ ىرن اذكهو

 ىلإ هئامتنا بسحب رخآ أنيح ُهْنَع ىأنيو ءأنيح ٌزاجُملا ُبراقي ةّيبرعلا ةغالبلا يف
 عوضوم يف هتّيمهأو زاجملا ةساردل غرفن فوسو .ًاقباس انب تّرم عاونأو ماسُقأ

 .قحال
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 هيبشتلا ىلع تاقيبطت

 (ةلولحم ةلئسأ)

 هيبشتلا ىلع ةلئثُْمأ يف هيبشتلا ٍتاودأ نم ًافّرَحو ًامشاو المن مدختسا - ١ س
 : لسرملا

 .هتءارب يف َكَلَملا ُهِبْشُي لفطلا ١: ج

 . هّتءارب يف ِكْلَملا ٌلْثِم ُلْفطلا

 .هّتءارب يف ِكَلَملاك للعلا

 : هيبشتلا ناكرأ ىلإ رظنلاب ةينآلا تاهيبشتلا نم لكل لْثَم - 7 س
 . لّسْرَملا هيبشتلا أ

 .دكؤملا هيبشتلا - ب

 . لضفملا هيبشتلا - ج
 . لمجملا هيبشتلا د

 .(لسْرُم) عداخملا بلعثلاك يئارملا ٌبحاصلا أ

 .(دكؤم) هتموعن يف ةّرهلاك وه - ب

 .(لّضفُم) ُهاذأ يف ىعفألاك هتكل  ج

 (لمَجُم) ّوُدَع وهو اخأ هبّسْخَت د

 .ًايليثمت ًاهيبشت نمضتي رعشلا نم ٍتيبب يئارملا بحاصلا فص - * س
 ؛ يئارملا يف ٌرعاشلا لاق :" ج

"5 



 ٌبلغغُتلا وري امك ُكْنِم ''”عوريو والخ ناسللا فّرط نم كيطْغُي
 : ةيتآلا تايبألا يف (غيلب .بولقم ؛ننمض :ىليثمن) هيبشتلا َعِوُن نب - 4 س

 بيطّرلا بيضقلا يف ""ةُرْوْنلا ىرُي نأ انسوتس متلو قولين نقاد

 ٌمِساو كنع "'ىأتنملا نأ ٌتْلِجْنإِو 2 يكِرْدُم َوُه يذلا ليللاك َكُنِإف -

 ؟راصبنإلاو نوسعلا لخُكَرِبَغ يت ديا لممو ءينْيَع َتنَأ

 ُحتَمْئُيَنِيِحَةْفيلَخلاُهجَو  ؟"ةئّرمنأك حابُصلا دبر
 :بيترتلاو يلاوتلا ىلع تاهيبشتلا : 4 ج

 نم لك ىلإ ْرشأو ناكرألا مات ٍهيبشتل ْلَْم ؟ناكرألا مات هيبشتلا نوككي له © س
 .ةعبرألا هناكرأ

 :رعاشلا لاق : 4 جا

 ارجتنساًالإًودعلاُةآرام ٌدح ةقاهر يف فيّسلاك تنأ

 :هيفو «ناكرألا مات هيبشت انه

 . هّيشُم :تنأ

 .هيبشتلا ةادأ : فاكلا

 .هّبّشلا هجو :ّدحلا ةفاهر

 : كدنع نم ِةلثمأب ةبنآلا ضارغألا نم لك يف يغالبلا هيبشتلا فظو - 5 س

 .ِهْبْشْمْلا رادقم ناب -أ

 .تبثي الو هقيرطو هامدنم رّيغي :ّعوُرَي )١(
 .رْهزلا :روكلا (0)

 .ةفاسملاو دعُبلا : ىأجملا 6«*)

 .هجولا يف ضضايبلا :ةّرُملا (84)

 فن



 . ِهبَشُْملا لاح ناب - ب

 . هنيسحتو هّبشملا نييزت - ج

 . هبْشُمْلا حيبقت - د

 .(هتودُح وأ هرفوت) هّبشملا ناكْمإ ُنايِب - ه

 :1ج

 .(هّبشملا رادقم نايب) .ةوخإ ٍةرَّشعك ٍقيدَص بر -أ
 .(هيشملا لاح نايب) . سْمَّشلاك ةحضاو ٌةقبقحلا - ب

 .(هبشملا نييزت) . كشسملاك هُئَعْمْس - ج

 .(هّبشملا حيبقت) .دزَِقلا هجوك ُهْجَو مرجملِل د

 :(شنلا ناعيا نايل. لهغي ةدزلازا ةفحر هد ندع

 ؛يلاتلا ثببلا يف هدجت ٍهيبشت لك يف نيرفوتملا هيبشتلا ينكر ىلإ رِشَأ -7 س
 : ةعون مسو

 :ةعيبطلا فصو يف رعاشلا لاق

 ءاملا ''ٍنْيَجْل ىلع ليصألا ُبَمْذ ىرجج دقو ٍنوصُْعلاب ٌتّبعت ٌحبرلاو
 ا : هب هّيشملا ىلإ هّبشملا ةفاضإ ةقالعب ناغيلب ناهيبشت تيبلا يف :7 ج

 . هّْبَشُم : ليصألا :ليصألا ُبَْهْذ ١

 .هب هّبَشُم :بهُلا ش

 . هْيشم :ٌءاملا : ءاملا ُنْيَجْل - "

 .هب هّبّشُم : نيجللا

 . طقق هيبشتلا يفرط ىلع ىوح غيلب هيبشت اهنم ٌلكو
 ىلإ اهلؤحتل ةيلاتلا تاهيبشتلا يف هيبشتلا ناكرأ نم هُقلح بجي ام ٌفذحا 8 س

 .ةّضِفلا :نيجّللا )١(

 فو



 :اهيفرط نيب ةقالعلا ركذ عم ةغيلب تاهيبشت

 .رمّتلاك هؤدع ىلع ىتفلا ٌبئو أ

 .ٍفهرملا فيسلاك ًارويغ هتدجو ب

 . هبحاص ديب ٌحالِس قحلا نأب ُتْنُمآ - ج

 :48 ج

 .(لاح بحاصب لاح ةقالع) .ًارِمَن هؤدع ىلع ىتفلا َبَنَو أ

 . (ربخو أدتبم «دنسمو هيلإ دنسُم ةقالع) فَهْرُم فيس ٌرويغلا - ب
 .(ةفاضإ ةقالع) ُهَّبحاص ٌرصني ٌّقحلا ُحالِس - ج

 هيبشتلا ىلع ٍةلثمأ يف ةعبرألا اهلاكشأ ىلع هبشملاب هب هبشملا تاقالع قّبط - 4 س
 . غيلبلا

 :35 ج

 :ربخلاو أدتبملا وأ دنسملاو هيلإ دنسملا ةقالع أ

 . رَمُق سورعلا
 :(هب هّبشملا) لاحلاب (هّبشملا) لاحلا بحاص ةقالع ب

 .ًارادج لجّرلا ٌسضَهْن

 : ةفاضإلا ةقالع - ج

 . ٍرْيْخلا ٌرحب ضاف

 :عونلل نّيبملا ردصملا ةقالع د

 . ةقِصاعلا بوه بق
 .(ًاَذج ديدش وهف ُهَعَوَُن ثيح نم اهِسْفَن ةفصاعلا ُبوِبُه هبوبُه ْنِإ يأ)

 : ئليثمتلا هيبشتلا ىلع ًادهاش ظفحت امم تاه - ٠١ س

 :ليهُس مجُنلا فضو يف ُيّرعملا ٍءالعلا وبأ لاق : ٠١ ج
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 ٍناعَفَخلا يفٌبِحُملابْلْئون وللا يف "'بجلا ٍةَجَّوك ُلِئَهْسَر
 ٍنابْضْفلاٌةلقُم حْمّللا يف عر 20 اشُئامك رارمخلا يف َحْمْللا ٌعِرْسُب

 . يناثلا تيبلا يف يليثمتلا هيبشتلا دهاشو

 در

 . قوشعملا وأ بوبحملا :ءاصلا رسكب ثبحلا )ع0(
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 .هيلع ًالاثع تاهو ءزاجيإب هيبشتلا فرع

 . هيبشتلا ناكرأ ددع 5١ س

 . مسالا اذهب افرع اذاملو ؟هيبشتلا افرط امه ام 7 س

 هيبشتلا ْمسو «ةيلاتلا تايبألا يف ًاهيبشت ّدجت ٌثيح هيبشتلا ناكرأ ىلإ رشأ - 4 س

 : هناكرأ ىلإ رظنلاب

 ةنزفأ نيو ابيط "؟زمآلا كناك

 ''"ةَدباكُت ام الإ ٌكَسابتحا َسْيْل

 "ل يهف ْأحْبُص ُسِمُّشلا قِرْشُت ْنِإ

 مْوَقةحارويفِدْرَّولاك انأ

 اهنأك موجثلاو ِكئركذ دقن
 "'لِهاون ٌحامّرلاو ِكُتركذ دقلو

 . باتكلا رخحآ يف ةرصتخم اهتاباجإ دجت ()

 . كوش الب ةحئارلا بّيط تبن :سآلا )١(
 . بلعتتو هنم يناعت :هدباكت (؟)

 .ةبئاغ :ةلفآ (9)

 . رمحأ ٍنولب سمّشلا برغم : : قفشلا 43

 . (ويام يردق) فيلأتلا بحاسل ٍةديصق ص تايبألا (ههز

 . قّرألا : داهّسلا )0(

 :لهاون 0(
 .فويسلا ا صضيب 0 00

 .هريغو ءاملا نم براشلا رهو ةلغا عمج

 ُقِرَتْفن ّنيح ًاكْرَش ُدْزّولا كنأك

**0(؛!ُكْمْعلاو ُحبّصلا لأ ِهجَّرلا قرشُم اي
) 

اهشلا لوط نم وحصل يف
 : ينويغ (©0د

 يمد نم رطقت '' 'دنهلا ض ضيبو ١ ينم



 مْسْيَتُملا ِكِرْمَن يقرابك ثعمل اهثأل يويسلا لِيبقت ُتْدِوٌوَف

 هورتشر ةهلل يشن اعرف ا"'ءانب "ولولا َميف يِيْلَسَنال

 : ةيتآلا هيبشتلا عاونأل (ًالاثب ٍتاه) لكم - ه س

 .بولقملا ءينمضلا ؛يليثمتلا , غيلبلا

 : ةيتآلا هيبشتلا ضارغأل لّثُم - ” س

 نايب  هبشملا رادقم نايب  هبشملا لاح نايب  هبشملا حيبقت  هبشملا نييزت

 . هّبشملا ناكمإ

 نم ةيغالب ٍلمُج يف هيبشتلا تاودأ نيب ةدودعملا لاعفألا نم ةثالث مدختسا ٠ س

 . كدنع

 نم ةيغالب لمجج ىف هيبشتلا تاودأ نيب ةدودعملا ءامسألا نم ٌةثالث مدختسا - 8 س

 ..كدنع

 . كدنع نم ةيغ ل ديلا تاودأ نيب , ةدودعملا فرحألا مدختسا 4 س

 عاونأ نيب هعونو «هناكزأ ذدحو ؛«يلاتلا تيبلا يف دراولا هيبشتلا ىلإ رشأ - ٠١ س

 . هيبشتلا

 اهيفامواينّدلااهِوُْفَص يف ُتيأر 2 ًةيفاص ٌُبوبحممايًَكِهججَوٌهآرم

 بلا ٌّةَْنِش : عولولا 222(

 .دعتيملا بيبحلا هب دصقو ءديعب :ءان (")

 افي



 : هفيرعت

 ةغالبلا ملاغ ىلإ ةانفرص اذإف ءهاذعتو هريغ زواج ام وه ماعلا هانعمب زاجملا

 كلانهف .مالكلا نم ةقيقحلا فلاخ وأ ةقيقحلا زواج ام وهو صخأ ىنعمب هاندجو

 : كلوق نيب ٌحضاو ٌقرف

 .(ةقيقح هذهو) ٍةسردملا ىلإ ُمالُعلا ىشم

 : كلوقو

 .(زاجم اذهو) رخأتي نأ لبق ةسردملا ىلإ ٌمالُعلا ٌراط

 يلصألا ىنعملا ةدارإ نم ٍةعنام ةنيرفب ةيناثلا ةرابعلا انعفش اننأ ظحالت كلعلو

 ءّرجلا يف قيلحتلاو ناريطلا ال «عارسإلا اهب اندرأ اننأ ىلع لّلدنل (ًراط) لعفلل

 .ةسردملاو ريخأتلا ركذب انئجف

 مولع باعيتسا يف يساسأ ٌرمأ مالكلا نم ٌيزاجملاو ّيقيقحلا نيب قيرفتلا اذه

 هنأكو ءديقعتلا نم ىندألا ٌدحلاب هعوضوم ضرع لواحنسو .اهيهفو ةيبرعلا ةغالبلا

 هتيمست ىلع انحلطصا ام وأ نايبلا نونف نم نفك ةراعتسالا عوضومل ًطسبم ديهمت
 :لوقت ىرخأ ٌةّرمو (ناعم  عيدب  نايب) ةثالثلا مولعلا نيب نم نايبلا ملعب

 . لصألا يف ُهَل تعضو اميف ظافلألا لامعتسا يع : ةقيقحلا

 .ةّيغالب ةياغل لصألا يف هل تعضو ام ريغ يف ظافلألا لامعتسا وه :ٌزاجملاو

 زاجمو ٌىلقع زاجم ىلإ زاجملا وأ ّيزاجملا مالكلا ةغالبلا ءاملع فّنص دقو

 ان



 زاجملا امأ ةغالبلا ملاعب قصلأ هلأل ّيوغللا زاجملا ىلع مهمامتها اوزُكرو ٌيوغل

 نم يناعملا ملع ىلإ برقأ نوكيف قّلعت نإو ؛ةغالبلا مولعب قلعتي ال وهف ّيلقعلا
 لبق ةرصتخم دج ٌةفقو يلقعلا زاجملا عم فقنس كلذ عمو .عيدبلاو نايبلا يملع

 .يوغللا زاجملا وهو انّمهي ام ىلإ يتأن نأ

 : يلقعلا زاجملا

 نيب ةنّيعم ٍتاقالع بجومب ٌيقيقحلا هلعاف ريغ ىلإ لعفلا ٍدانسإ ىلع موقب
 اهلففل يف ةيقيقح نكت مل نإو ّيلقعلا ُجاتنتسالا اهُلبقي تاقالعلا هذه .هلعافو لعفلا

 : يلي ام اهتاقالع حضرأو

 .ةعْلَقْلا ُمكاحلا َمَمَر : ةّيببسلا ةقالعلا - ١

 اهميمرت يف ًاببس نوكي وأ اهميمرتب رمأي امنإو هيديب ةعلقلا مّمري ال مكاحلاف
 .اهناينب حالصإو

 ١ كايقلب ُنامزلا ٌداج : ةينامزلا ةقالعلا .

 .ءاقلل ًاحاتم ًاحرسم ناك امنإو ُلْبَي ملو دُجَي مل ٌنامزلاف

 .اهيف نمب ةعاقلا تحض :ةّناكملا ةقالعلا - “٠

 .ناكم دّرجم يهف نومحدزملا سانلا ٌجضي امّنِإو ٌجضت ال ةعاقلا

 .هذج ٌدجو هُمايق ما : ةّيردْصَملا ةقالعلا -

 يلقعلا زاجملا هجو ىلع الإ موقي الو لعفلا ردصم وأ ءمايقلا لْعِف :مايقلا
 . (دجلا َدَج) :كلذكو .ىمظعلا ةغلابملا ديفيل

 .ًاروتسُم ًاباجح مزا :لوعفملا ظفلب لعافلا ةقالع

 ٍنمأ نيح اهمدختتسا هنكل (رئاس) لعافلا مسا (روتسم) لوعفملا مساب دارأ

 . لقعلا قطنمب سابتلالا

  5١معاطلا ٌبهاولا تنأف ٌرِشِبَأ :لعافلا ظفلب لوعفملا ةقالع .
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 «بوهوم) لوعفملا يمسا (معاط) لعافلا مساو (بهاو) لعافلا مساب دارأ

 . (مَعطُم
 دانسإلا نم لكش يهف ةغالبلا عاونأ ىقرأ نم ّيلقعلا زاجملا ةغالب ربتعتو

 . ءابلألا ىلع ىفخت ال ةدوصقم ةطلاغم هيف ىونعملا

 : يوغللا زاجملا

 نم ثلمعُتسا ام نيبو اهنيب ٍةقالعل ّيقيقحلا اهانعم ريغ يف ٍةملك لامعتسا وه

 . يقيفحلا وأ يلصألا اهانعم ةدارإ ٌمنمت ٍةنيرق ٍدوجو عم ؛ ِهِلْجَأ

 زاجملا يف نيبهذم ظحلن قْلطنُملا اذه نم وأ ؛ءلماشلا فيرعتلا اذه نمو

 :امهو يروغللا

 ةراعتسالا يه هذهو ةهباشم ٌةقالع زاجملاو ةقيقحلا نيب هيف ٌةقالعلا ٌُبهذم -ًالوأ

 . صاخح ناونعب مامتهالا نم ًاعضوم اهل لعجنس يتلا

 ًةقالع ّىهف «ةهباشُملا ٌريغ ٌةقالع زاجملاو ٍةقيقحلا نيب هيف ٌةقالعلا ٌبهْذَم - أيناث

 . .خلإ ةّيئزجلاو «ةيّلكلاو «ةَيبْبَسُملاو ؛ةّيببُّسلاك ؛يحانملا ٌةفلتخم ٌةقلطم

 زاجملاب زاجملا نم برضلا اذه يمسن ةدودحم ريغ ةقلطم ةقالع اهنألو

 يهيبشتلا زاجملا ىلإ يتأن نأ لبق انمامتهاو انِسْرَذ عضوم نوكيسو لسزملا

 : لَسْرُملا ٌراجملا

 ٌيزاجملا ىنعملا نيبو اهنيب ٍةقالعل يقيقحلا اهانعم ريغ يف ةملكلا لامعتسا وه

 حضاولا هلاثمو .ةملكلل يقيقحلا ىنعملا ةدارإ ٌمنمت ةنيرق دوجو عم ٍةهِباشُملا ريغ
 :مهدحأل َتْلُق اذإ

 .اهْوُكْذَأ ُتْلِز ام ّدي ىلع َكَل

 ُهَببس ناك يذلا لضفلا وأ ءاطعلا انُماه (ديلا) ةملك ٍلامعتساب ٌدصقت تنأف

 .دّسَجلا ءاضعأ نم وضع يه يتلا ديلا دصقت الو ءديلا
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 ةهباشملا ريغ ٌنوكت امدنع زاجملاو ةقيقحلا نيب ةقالعلا َنَأ ىلع ديكأتلا عمو
 تاقالعلا هذهل جذامن ٍداريإب يفتكن اهتالاح ًءاصحإ نكمي الو ءةدودحم ريغ ةقالع
 .ءامَدُقْلا نوّيْغالبلا اهدروأ امك

 .ٌقحلاب ُقطْلَأ فْيَسلا : ةّيبيسلا ةقالع ١

 .ةّوَقْلا ببس وهف ةيببسلا هتقالع لسرم زاجم (فيسلا) انه

 .ٌكيغلا ًةيشاملا تعر : ةّيبَبسُملا ةقالع - ؟

 يذلا بشعلا هنع ببستي يذلا وهف ةّيّبسملا هتقالع لسرم زاجم (ثيغلا) انه

 . ةيشاملا هاعرت

 .لينلا ءام ٌتيرش : ةيلكلا ةقالع -

 هلك لينلا ءام ٌُبرشي ال ناسنإلاف ؛ءزّجلا هب ديرأو لكلا ركُد (لينلا هام) انه
 .هنم اريسي اءرج لب

 .ودعلا رفظ ٌّتملق : ةئزجلا ةقالع - ؟

 ىلع عقي بيدأتلاو ٌودعلا تبّدأ ىنعمب «ّلكلا هب ديرأ ٌءزج (ٌردعلا رفظ) انه

 .ًالثم رفظلاك ءزجلا ىلع سيلو لكلا

 . ربكتت ال ٌُنيطلا اهي :ناك ام رابتعا  ه

 . حورلا هيف خفنت نأ لبق أئيط ناك يذلا ناسنإلا هب دصق (نيطلا) انه

 .لاطبأ نم ٌتاهمألا تدلَو مك :نوكيس ام رابتعا 5

 . مهمايأ لبقتسم يف ًالاطبأ نونوكيس لافطأ اهب َدِصُق (لاطبأ) انه

 .ءامركلا ىلإ ٌتْرْفاَس : ةّيلاحلا ةقالعلا

 نيلاحلا ٌرَكْذف هيلإ رفاسُي يذلا وه عضوم وأ ٍدلب يف نولحي (ءامركلا) انّه

 : هيف اولح يذلا ٌلحملا ٌدَّصَقو

 .توريب ىلإ قيرطلا ُتْبِكر : ةيلحملا ةقالعلا 4

 قيرطلاف .ةراّيس وأ ةباد نم هاوس بوكرملا امنإو ًابوكرم سيل (قيرطلا) انُه

 نفل



 .تناك امهم لقنلا ليسو ُهْعَرْذَت َّلَحَم

 . كراج تيب ىلع ًانْيَغ نكت ال :ةيلآلا ةقالعلا 4

 نم اهلعف اهب دارأو ةادألا وأ ةليسولا وأ ةلآلا ركذ ءسّجتلا ةلآ (ًانيع) انُه

 . صّصلتلاو سّسجتلا

 .ينملآ كُنرَق :هيلإ لوقنملا ةقالع- ٠

 ام ىلإ ناسنإلا ٌصخي امم اهَّلَقَن ءكسأر وأ كئيبَج اهب َدَصَق (كُنْرَق) انه

 . ةراعتسالا لمحم ىلع اهلمح ٌنكميو ءروثلا وأ سْيَئلا ٌصخي

 : ىهيبشتلا زاحملا

 هلجأ نم تمدختسا ام نيبو ةملكلا نيب ةقالعلا هيف نوكت يذلا زاجملا وه

 . يقيقحلا وأ يلصألا ىنعملا ةدارإ ٌعنمت ٍةنيرف رفوت عم ةهباشم ةقالع

 :حصانلا ٍلوقب لوقت نآك

 ءبشختلا ٍدوعل نوكي رشسكلاف (رّصْعُت ءرسكت) هلوق يف نيتّرم زاجملا رّركت انه
 ٍدوعب ّيساقلا ناسنإلا هّبش دق هّنأكف . .ةلاقتربلاك ةّيئاملا ةرمثلل نوكي ٌرِضَملاو

 ركذ ىلع ٌجَّرعُي مل هنكلو «ةلاقتربلاب نّيللا وخّرلا ٌناسنإلاو ءسبايلا بشخلا
 عاضخإلا ىنعمب رْسكلا مهفنل انكرتو «هتاودأ نم ْأَيأ لمعتسي ملو ؛هيبشتلا

 ةهباشملا هتقالع يوغل زاجم اذهف ءلالُغِتسالاو زاهتنالا ىنعمب رّصَعلاو «لالذإلاو

 دعب ًاقحال يتأيس ًالِقتسم ًاناونع هثحل صّصصختس امم ءاهنْيَعِب ةراعتسالا وه وأ

 . هّنِم انغرف يذلا زاجملا عوضوم

 نفي



 . هيلع ًالاثم ٍثاهو يلقعلا زاجملا فّرع - ١ س

 الوبقم نوكيو هلعاف ريغ ىلإ لعفلا دانسإب ةقيقحلا فلاخ ام ّيلقعلا زاجملا ١: ج

 : هلاثمو .نايبلا ملع ىلإ هنم يناعملا ملع ىلإ برقأ وهو ةّيلقع ٍلالدب
 . ةنيدملا ٌريمألا ىئب

 .هيلع ًالاثم تاهو يوغللا زاجملا فّرع - ” س
 اهنيب ةقالعل كلذو ّيقيقحلا اهانعم ريغ يف ٍةملك لامعتسا وه يوغللا زاجملا :؟ ج

 وأ ّيلصألا اهاثعم ةدارإ ٌعنمت «ةنيرق دوجو عم «هلجأ نم تلممُتسا ام نيبو

 : هلاثمو . يقيقحلا

 .ًارارق ٌسلجملا ردصأ

 اهانعمو ةيزاجملا ةملكلا نيب ةقالعلا نكن مل اذإ يوغللا زاجملا ىّمسُي اذام -" س

 .هيلع ًالاثم تاع ؟ةهباشُم ةقالع يلصألا

 اهانعمو ةيزاجملا ةملكلا نيب ةقالعلا نكت مل اذإ يوغللا زاجملا ىَّمسُي :” ج

 : هلاثمو لسْرُملا زاجملاب ةهباشم ةقالع يلصألا

 .اهميعز ٌلبقتست ةنيدملا تجرخ
 يئزاجملا ىنعملا نيب هيف ةقالعلا تماق اذإ يوغللا زاجملا يَمسُن اذام - 4 س
 .هيلع الاثم تاه ؟ةهباشملا ىلع ئقيقحلا ىنعملاو

 .ةراعتسا هيمسُن يغالبلا حلطصملابو يهيبشتلا زاجملاب ٍةلاحلا هذه يف هيمسُن : 4 ج

 فب



 :هيلع ٌلاثم اذهو'

 . حوبضلا هْجولا يف نيتدْرَو ىلع نِيتبَعلا ٌمْمَد لاس

 درولا نيب ٍنوللا يف ةهباشملا ةقالعل نيذخلا ىنعمل نيتدرولا ٌراعتسا ؛انه

 .ٌدخلاو

 : يتأي امم لسْزُم ٍزاَجَم لك يف ةقالعلا نيب - © س
 .[1 :رفاغ ةروس] 4 اني لَمَكلا ّنْي ْمكَل كرئيَول :ىلاعت لاق -أ

 ةروس] ©« مادام يف ْمَمِيَسَل المج مهل فقتل َمُهتْوَعَد الكحل :ىلاعت لاقو - ب

 .1ا/ :حون

 :حيدملا يف رعاشلا لاقو - ج

 ٍداليملا يف ٌفكلا ضبق تيبأف 0 وِدوجب يف ًامِتاح َكْنَأ كندلو

 1١[. :راطفنالا ةرونس] © ٍمِيِيْي ىنأ َراريأْلا َّنإ» :ىلاعت لاقو د

 : احدام ّيبنتملا لاق  ه

 اهثذعاالءلاهبمدعأ | ةةفباس يلعِوايآدل

 ناحو تعنيأ دق ًاسوؤر ىرأل يْنِإ) :ةفوكلا يف هتبطخ- يف ُحاَجحلا لاقو و
 . «اهفاطق

 :ربكتملا عّرقي رعاشلا لاق -ز

 اراغِص ٌتربك ام سانلا ىرت مأ ًاماقَم تربك له ُلفطلا اهْيأ

 :وجهي رعاشلا لاقو - ح

 امانأمانألا َنْيَبُهبْبِسَحو ابشر تنشف ةرتارعخ ككو

 :0 ّج

 . (رطملا نع بّبَسم قزرلاف) :ةييبسملا -أ

 .ءادرلاك ةديدم ةلضنعم :ةفباس )١(
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 .(هنم ءزج ناذآلا يف لخدي ٌلُك عباصألاف) : ةيلكلا - ب

 .(متاحك الجر اهدولوم دلت ال مألا) :نوكيس ام رابتعا - ج

 . (ةماقإلا ةّنج يف لحي ميعنلا) :ةيلاحلا د

 . (ريفولا ءاطعلا ببس يدايألا) : ةّيببسلا - ه

 .(اهّلُك نادبألا دارأو سوؤرلا ركذ) :ةيئزجلا -و

 .(لبق نم ًالفط ناك نم لفطلاب دارأ) :ناك ام رابتعا -ز

 :هيلإ لوقنم رفاوحلاف رفاوحلا ىلإ مادقألا لقن) :هيلإ لوقنملا ةقالع  ح

 .(ةبادلا مادقأ رفاوحلاو

 يف (يهيبشتلا يونللا ٠ لسرملا يوغللا . يلقعلا) زاحملا عاونأ نيب عمجا 5 س

 اهْنَرَرَو ءاهثرهش ثراط ةبطخ عياسملا ىلع ىقلأو هتنيدم ٌمكاحلا ٌعَمَج :1 ج
 .هاوفألا

 .كدنع نم ٍةرابع نمض لسرملا زاجملا يف ةيلآلا ةقالعلا ىلع ًالاثم ٍتاه - 7 س

 ..نيمرجملا بيدأتب طايسلا تماق :7 ج

 : يلي اميف ةميركلا ثابآلا يف لِسْرُملا زاجملا ٍتاقالع نيب - 8 س
 .[74 :هط ةروس] 4 َممهَج وَ نإ امم بر ِتَأَب نمل :ىلاعت لاق -أ
 .141؟ :فسوي ةروس] 4 اف انك ىتلأ َةَيِرَملأ ٍلَكْسَو» : ىلاعت لاقو - ب

 يف نوكأ امكإ ملل نمتتدلا لوم توك نأ ٌنإ» :ىلامت لاقو - ج
 ٠١[. :ءاسنلا ةروس] © اراك ْمِهِنولَُب

 ٠١[. :حتفلا ةروس) 4 مهيدي قوق هلأ د9 :ىلاعت لاقو -د

 .[؟0 :نمحرلا ةروس] 4 واثإَلام للا وذ َكْيَ ُهْبَو ْبيَول : ىلاعت لاقو  ه

 ١88[. :ةرقبلا ةروس] © ٌةْنسلَق ٌرْبَطأ دو َدَِك سم9 :ىلاعت لاقو -و

 مو



 ىلع يلي امك يه ةقباسلا ةميركلا تابآلا يف لسرملا زاجملا تاقالع :4 ج

 :هسفن بيترتلا

 .ناك ام رابتعا ةقالعلاو 2(ًامرجم) ةملك يف لسرملا زاجملا أ

 .ةّيلحملا ةقالعلاو (ةبرقلا) ةملك يف لسرملا زاجملا - ب

 .ةيبْبَسُملا ةقالعلاو (ًاران) ةملك يف لسرملا زاجملا - ج

 .ةّوَقلا ةلآ ديلاف .ةّيلآلا ةقالعلاو (دي) ةملك يف لسرملا زاجملا د

 .ةيئزجلا ةقالعلاو 22(هجو) ةملك يف لسرملا زاجملا اه

 .ةيلكلا ةقالعلاو (رهّشلا) ةملك يف لسْرُملا زاجملا - و

 ْنِم ثارابع ِتالث يف ٍهلعاف ريغ ىلإ لعفلا دانسإب ٍيلقعلا ٌراجملا مدختسا 4 ص
 . كدنع

 : يه ثالثلا تارابعلا : 4 ج

 .ٌَسْدُقلا نيدلا ٌحالص رّرح ١

 .قيفصتلاب ٌةعاقلا تف - ؟

 . ٌرومغم لْيَس قفدت - '"
 ؟«كِدَي َلْبَق كئاسل لعجا» :كِلوق يف زاجملا مون ام ٠١ س

 .(ناسإل ءدي) يتملك يف ةّيلآلا ُهُتقالعو «لسْرُم زاجملا ٠١: ج
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 . ةّيببسلا هتقالع يلقعلا زاجملا ىلع ًالاثم تاه ١ س

 ,ناك ام رابتعا هتقالع لسرُملا زاجملا ىلع ًالاثم تاه ” س

 .نوكيس ام ٌرابتعا هُتقالع لسرُملا زاجملا ىلع الاثم تاه -  س

 .ةيّلكلا هتقالع لسرُملا زاجملا ىلع ًالاثم تاه - 4 س

 . ةّيئزجلا هتقالع لسرُملا زاجملا ىلع ًالاثم تاه © س

 عوتلا اذهل رهشألا مسالا رُكذاو «يهيبشتلا ٌيوغّللا زاجملا ىلع الاثم تاه 5 س
 .زاجملا نم

 : يقوش دمحأ ٍلوق يف هّنُمالع امو زاجملا مون ام - 7 س

 الومخو ٌةلاهج ُلاجُرلا مضر ٍةيصَأ يف َنأَشْئ ةاسنلا اذإو
 :يضام يبأ ايليإ ٍلوق يف زاجملا ٌعون ام - 8 س

 زشردستارأ ودك تارت زبن ديمسأو ئقنآ كسل ٌنيظنا اهكأ

 ١ : ميدقلا رعاشلا ٍلوق يف زاجملا عون ام - 4 س

 ُناسِلهْل سيلرةِجحوهل ةارتنأًاَسضَءءهرملاب ىفك
 يوغللا زاجملاو ؛ّيلقعلا زاجملا نم َّلُك ىلع ٍةلثمأ ةثالث برضا ٠١ س

 .هيبشتلا ىلع مئاقلا ّيوغللا زاجملاو ءلسرُملا

 ب



 م

 : اهقيرعت
 اذه انككُف اذإو .ةهباشملا هتقالع ٌيوغل ٌزاجم :يغالبلا حاطصملاب يه

 : يلي ام هيف اندجو ءورصانع ىلإ فيرعتلا

 ةملكلا ٌمدختسن زاجملا يفو ؛مالكلا نم ًةقيقح سيلو ًازاجم ةراعتسالا نوك :ًالوأ

 . لضألا يف هل تعضو يذلا اهانعم ريغ يف وأ يقيقحلا اهانعم ريغ يف

 يه هلجأ نم ريعّتسا يذلا هلولدم نيبو ةراعتسالا ظفل نيب ةقالعلا نوك :اينا

 لَسْرُملا زاجملا وأ يلقعلا زاجملا تاقالع ىدحإ تسيلو ؛ةهباشم ةقالع

 . لبق نم انب ثم يتلا
 هب هّبْشُم هبَشُم) ةعبرألا هئاكرأ ضعب هنم تفذُح ءأهيبشت ةراعتسالا نوك :ًأثلاث

 الإ روكذملا فيرعتلا اهّرج يتلا طاقنلا هله حضتت الو (هبش هجو «ةادأ

 .ةراعتسالا ةلثمأ نم يجذومن ٍلاثم ليلحتب

 :هتبوبحم نساحم ًافصاو لّزغتي ُميدقلا رعاشلا لاق

 ٍدَرَبلاِب ٍباَئُعلا ىلع ثْضعو هَآدْرَو ْتَّقَسو ءسِجْرَن نم ًاوُلْؤُل ثرطنأف
 . رحبلا فادصأ نم ٍجرْخَتْسُت ةعمال ةنيمث ٌتاّبح :ؤلوللا

 .نويعلاك ُهلكش ٌرْهَز : سجرُتلا

 .نوللا ٌقئاش ُدَمَحَأ ْنَمَت : باتُعلا

 .ةعصان ءاضيب يهو ؛ةدّمجملا رطُملا ُتاَّبح :دّرَبلا

 م



 :دَصق دق رعاشلا نأ تيبلا نعم حرش نم ىفشي الو
 8 ل

 . عومدلا ؤلؤللاب

 .نويُعلا سجرُنلابو

 . دودُحلا ٍدْرَولايو

 . عباصألا ٌسوؤر وأ ٍليانألا بائُعلابو

 . ٌنانْألا ٍدَرَبلاِبو

 مهُف امب ًاحيرصت تيبلا يف ٍظافلألا َّنِم ٌركُذ ام ٍةقالع نم ٌدصقلا اذه َمِهُف دقو

 . ةيكاب هانسح ريوصتب اهنم

 هرولا نيب) ٌةهِباشُملا اهّتقالع ٍتازاجمو ةّدع تاراعتسا رفوت انُهاه ٌظحاليو

 . ةراعتسا لك يف اهم ًادحاو الإ ةدوهعملا هيبشتلا ٍناكرأ دوجو نود (الثم دخلاو

 8 هسشملا وهو

 .اهظفلب ركذت مل عومد :ؤلؤللا
 .اهظفلب ركذت مل نويع :سجرْنلا

 .اهظفلب ركذت مل عباصأ :بائعلا

 .اهظفلب ركذت مل نانسأ :دّرَبلا

 ةئالثل فذحلا اذه نم نايبلا ملع نونف دحأ يه يتلا ةراعتسالا لاجم يتأيو
 :يهو ةفورعملا هيبشتلا ناكرأ نم

 ةقالع- ٌحِضْنَ انهو .(هب هيشملا وأ هبشملا) نيفرطلا دحأ ؛ِهّبْشْلا ةجو ٌمادألا

 اهتقالع حضننو ؛ةهباشملا هتقالع ًازاجم اهنوك ثيح نم ءزاجملاب ةراعتسالا

 عم نيفرطلا دحأ وهو أادحاو ألإ هناكرأ تفذُح ًاهيبشت اهنوك ثيح نم هيبشتلاب
 اهانعمب ةراعتسالا اهيف يتلا ةملكلا ةدارإ عَئْمَن ةظوحلم وأ ةظوفلم ٍةنيرف ٍدوجو

 . ّيلصألا وأ يقيقحلا

 :توملا ةريسو ءائرلا يف ميدقلا رعاشلا ُلوق ةروهشملا ةراعتسالا جذامن نمو

 اخ



 ُمَفَئَئالَةميمتْلُكَت بملأ  اهرافظأثبشلأ ُهَبِيَملا اذإو
 ىفْشتْسُي يتلا ةّيْفْدلا وأ ٌةذيوعتلا :ةميمثلا .ٌتْدَجَو :َتْيَمْلَأ .تؤملا :ُهّينملا

 .اهب
 َفّذَحو ؛ًاهيبشت شحولاك ٌةّينملا لْمَج (اهَراَمْظَأ ُةّيتملا تبشلأ) :ةراعتسالا يف

 جو الو ٌةادأ هيف رَكْذُت مل بشت انُه اهو ؛(رافظألا) هيلع لدي ام ىقنأو هب هبشملا

 شحولاو ٍتوملا نيب ٌةقالعلا ىقبتو «ٌةقيقح ال ٌزاجم انُهاهو . .ِهب ُهّبْشُم الو ِهبش
 ةراعتسالا فيزرعت ٌحضْنيو قفحتي اذهبو رخآب وأ لكشب ٍةهِباشُم ةفالع رافظألا يذ

 هذهو .ىرخأ ةهج نم هيبشتلابو ؛ةهج نم زاجملاب اهتقالع حضتت امك .ًاليصفت
 :رخآلاب هتقالع لالخ نم اهنم لك ةلالد حضتتل دحاو نومضمب ةثالثلا عمجت ةلثمأ

 . غيلب هيبشت انه : حابصِم كُهَجَو

 . ةّيئزجلا هتقالع لسرم زاجم انُه : َكَهْجَر ُتِيْيَح
 . ةراعتسا انه :كْهْجَو ءاضأ

 : اهئاكرأ

 ام اهساسأ ىلع هيبشتلا انمّسفو اهدنع انفقوو «هيبشتلا ناكرأ لبق نم ائب تّرم

 انلؤاست يتأيو .ناكرألا ْمات ًاهيبشت نكي مل اذإ (ٍلْصْفْمو ٍلمجُمو ٍدَكؤمو ٍلَسرُم) نيب
 :انلءاست اذإ هيهضوم يف

 ؟اهيلع ٌموقث ناكرأ ةراعتسالل لَه

 ؟ناكرألا هذه يه ام

 وأ هيبشتلا نم ضعب ةراعتسالاف ءباجيإلاب هباوجف لوألا لاؤسلا ةهجل امأ

 . هناكرأ نم ضعب ىرحألاب
 هّبّشُمْلا) هيبشتلا افرط امُّه نيئكر تاذ ةراعتسالاف يناثلا لاؤسلا ةهجل امأو

 طيسبتلو .ةدحاو ةراعتسا يف أعم ٍناعمتجي ال نينكرلا نيذه نكل (هب هّبْشُمْلاو
 هب لقتنيو هيبشتلا هب ٌُنوكي يذلا ٌمهألا فرطلا وأ ّمهألا نكرلا ىلإ رظنن عوضوملا
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 نكت مل هب هبشملا الولف .هب هيشملا وهو ءزاجملا ىلإ ةقيقحلا نم مالكلا
 مل ْنِإو «ةيحيرصت ةراعتسالاف هظفلب حّرُص نإف امئاد هيلإ هجتت انترظنف ؛ةراعتسالا

 . ةينكم ةراعتسالاف همزاول نم ءيشب هنع َينُكو هظفلب ٌحْرِصُي

 :امُه نينكر نم َةَفْلْوم ٌةراعتسالا ٌنوكت اذكهو

 .نينكرلا نم ٌمهألا وهو .وب ةّبشم هنومضم يف وهو راعتسملا وأ هْئِم راعتسُملا ١

 قايس يف ًاظوحلمو ًاّيفخ نوكيو هّبَشُم هنومضم يف وهو ُهَّل راعتشُملا - ؟
 نأ اهنم ُمهفن ٌةراعتسا تناك ءررذلاب ٌبيطخلا ٌّقِطْن :انْلُق اذإف .ةراعتسالا

 وه هنم راعتسملا وأ هب هّبشملا ّنأو «بيطخلا مالك وه ُهَل راعتسملا وأ ِهّبَضُملا

 نم موهفملا وهو ًةحارص مالكلا بناج ركذن مل امئيب .حيرٌصلا هظفلب رّردلا
 .رشابُم ريغ ًامْهْف (قطن) لعفلا

 ةرابع يف هنم راعتسملاو هل راعتسملا وأ هب هبشملاو هبشملا نيفرطلا عامتجا نإ
 : غيلبلا هيبشتلا ىلإ ةدوعلا ينعي ةدحاو

 نم ءيشب وأ هظفلب ءهنم راعتسملا وأ هب هّبشملا ءاقبتساو هّبشملا فذح نكلو

 : ةراعتسالا يه كلت همزاول

 . ةّيحيرصت ةراعتسا :!ًرمق اي ؛« يخأ اي

 . ةّينكم ةرامتسا :ائيلع رون . ينحأ اي

 مالكلل يقيقحلا ىنعملا ةدارإ عنمت ةنيرقك (يخأ اي) ٍظفلب انأدب دق اننأ ظحاليو

 . ةراعتسالا هنم يذلا يزاجملا ىنعملا يف انيقبتو

 : ةراعتسالا ماسقأ

 ىلع رومألا تدّقع «تارابتعا ةذع ىلإ ةراعتسالا ميسقت يف نوّيغالبلا ٌرظن

 ةراعتسالا ىلإ انترظن تناكف اهصيخلنو اهب ٌَماملإلا انلواح دقو .نيسرادلا

 : ةيلاتلا تارابتعالاب
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 .نيفرطلا رابتعا أ

 . يقاقتشالاو ّيفرصلا رابتعالا - ب

 , مؤالتلا رابتعا - ج

 .نومضملا رابتعا د

 :نيفرطلا رابتعاب ةراعتسالا ميسقت -أ

 هّبشملا) هيبشتلا افرط لصألا يف امّه ةراعتسالا يفرط نأ انيلع ىفخي ال

 ْدَعُت ةراعتسالا ّنالو ءرخآ حلطصمب (ُهنم راعتسملاو ُهل راعتسملا) وأ (هب هّبشملاو

 .هنم راعتسملا وأ هب هّبشملا نكر ىلع ىلوألا ةجردلاب موقي يذلا هيبشتلا نم ًابْرَض

 هب حّرصي مل اذإو ؛ةيحيرصت ةراعتسالاف هظفلب حّرَص اذإف نكرلا اذه ىلإ ٌرظنن
 اهو .هّْبْسُملا مزاول ضعب ُرْكْذ وه حيملتلا نم عونب ةروتسم يأ ةهنكم ةراعتسالاف

 .نيمسقلا نيله نم ّلك نع ٌةزجوم ٌةركف يطعن نحن
 ًاحيرصت هب هّبشملا ركذ ىلع لمتشت يتلا يهو :ةيحيرصتلا ةراعتسالا ١

 وأ هب هّبشملا اذهل يقيقحلا وأ يلصألا ىنعملا ةدارإ مدعب ةنيرقلا رفوت عم هظفلب
 . حاضيإلل ٌدهاش اذهو . .راعتسملا

 نع هئثيدح لالخ نم ينادمحلا ةلودلا فيس حدمي يبنتملا بّيطلا وبأ لاف

 :مورلا كلم لوسر

 يقتزَي ِرَْبلا ىلإ ْمَأ ىعْسَي ٍرحبلا ىلإ 2 ىرّد امف ٍطاسبلا يف يشْمَي لبقأو
 :ناتّيحيرصت ناتراعتسا اندنع انه

 رحبلا هئم راعتسملاو «ةلودلا فيس حودمملا هل راعتسملا) ىعّْسَي رحبلا ىلإ

 .(مركلا لاثم وه يذلا

 ردبلا هنم راعتسملاو ؛ةلودلا فيس حودمملا هل راعتسملا) يقتري ردبلا ىلإ

 .(ٌومسلاو قّلأتلا لاثم وه يذلا

 لوق (ردبلا ءرحبلا) يتملكل يقيقحلا وأ يلصألا ينعملا ةدارإ مدع ةنيرفو
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 .ةلودلا فيس ةرضح يف مورلا كلم لوسر نع (يشمي لبقأو) :ًامدقم يبنتملا

 .2”راعتسملا وأ هب هبشملا اهيف فذحُي يتلا يهو :ةينكملا ةراعتسالا ١

 : حاضيإلل ٌدهاش اذهو ؛همزاول نم ٍءيشب هيلإ راشُي وأ زمريو

 : عيبرلا فصو يف يرتحبلا رعاشلا لاق

 املكتي نأ داك ىتح نشسُحلا نم ًاكحاض ٌلائخي ُقْلْطلا ُميبرلا كاتأ

 هعبط نم ناسنإ رعاشلا رظن يف عيِبْرلاف (اكحاض لاتخي) هترابع دنع فقنل

 اذهو «ةّينكم ةراعتسا انُه .كحمضفلا هئداع نمو «سفنلاب وفزلا وهو لايتخالا

 : اهّنايب
 .ُهَل ٌراعتسُم وأ روكذم هّبشُم : ٌعيِبرلا

 ٍلايتخالاك هّيداعو ٍهعابط ضعبب ةنع ىئكمو فوذحم وب ٌةَّبشم :ناسنإ
 . .كحضلاو

 :انمالك يف اهتلثمأ نمو ءًالامعتساو ًاجاور رثكألا يه ةّينكملا ةراعتسالا هذهو

 لمألا هقناع «سأيلا همدص :«ىنغلا هّفعْسَأ ءرقفلا ٌهمجاه ؛هظحح صقر ؛هظح مان
 هل ٍناسنإب ثايونعملا ليثمت ىلع يأ صيخشتلا ىلع تينُب تاراعتسالا هذهو . . خلإ

 .هنع ٌتّدحتن يذلا ئغالبلا روظنملاب ةّينكملا ةراعتسالا ليبس ىلع هلاعفأو ُهّصْخش

 أريثأت غلبألا لظت اهنكلو ناكرألا دودحم وأ صقان ةيبشت ةراعتسالا نأ حيحص

 .ءىراق وأ عماس نم يّقلتملا يف

 : يفرصلا وأ يقاقتشالا رابتعالاب ةراعتسالا - ب

 . ةيعبتو ةيلصأ :نيمسُق ىلإ مسُقت

 اذإ اميف هب هّبشملا وأ راعتسملا ظفللا ىلإ انترظن يفرصلا رابتعالاب دوصقملاو
 مساو لعافلا مساك ءامسألا تاقتشم نم ناك وأ ٌقتشم ريغ ًادماج ًامسا ناك

 . ءاشن امهْيَأ مدهمتساف «هئم راعتيمملا وه : راعتسملا قلل
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 ردْضَملا وه لصأ نم ذوخأم هنأل تاقتشملا نم َدعُي هسفن لعفلا ىثحو ؛لوعفملا

 .(. .ءافو «ةدجن «ماركإ ؛ةعاجش) لثم
 .(. .ىَفَو ءَدَجْلَأ «مرَكأ ءَمُجش) لاعفأ اهنع دلوتت

 :نيلاثملا نيذه قوسن ةيعبتو ةّيلصأ ىلإ ةراعتسالا يمشسِق حيضوتل
 .(دماج مسا ثيللا) .نطولا ٍضْرَأ نع تبلل َمُكاد

 : .(ريثز ردصملا نع قتشم لعف َرأز) .ْمُهَئاَخَأف هئادعأ هوجو يف َرَأَز
 :ناتراعتسا ائهاه

 .دماج مسا ثيللاو (ثيل) ةملك يف اهءارجإ نأل ةّيلصأ يلوألا

 ردصملا نع ذوخأم لعف اذهو (رأز) ةملك ىف اهءارجإ َّنأل ةّيعبت ةيناشلا

 ١ . (ريئز)

 ءارجإ َنُكْمَأ ؛كلذك ًالعاف نّمضتي قتشم لكو ءًالِعاف نُمضتي ٍلعف لك َنالو
 (هئادعأ ٍهوِجُو يف ُلضانُملارأز) ًالثم كلوقف .ةينكم اهْنأ ىلع ةّمبت ةراعتسا لك

 :اهنع جتني امو تاوطخلا هذهب هيف لوقت

 ,دسألاب ٌلضانملا ةَبش

 .دسألا وهو هب هّبشملا فّدَح

 .ريثزلا وهو همزاول نم ًائيش ىقبأ -
 . ةينكم ةراعتسالاف

 نكمي (قتشم وأ لعِف اهفرط) ةّيعبت ٌةراعتسا لك :لوقت ةّيغالبلا ةدعاقلاو

 . ةينكم اهؤارجإ

 رابتعا وهو ءهاوس سيلو لّوألا رابتعالا انمّهي يسردملا قاطنلا ىلع ائنأب ًاملع

 . ةينكمو ةّيحيرصت ىلإ ةراعتسالا انْمُسق هساسأ ىلعو هفذح وأ .هب هبشملاب حيرصتلا

 : مؤالتلا رابتعاب ةراعتسالا - ج

 «هب ِهّبْشمو ِهَبْشم نم اهيف روكذملا ةراعتسالا فرط عم ماجسنالا مؤالتلاب اندصق

 ع



 : ماسقأ ةثالث رابتعالا اذهب يهف

 .هب هبشملا مئالي ام ركذب ؛ةحشرم ١

 . هّبشملا مثالي ام ركذب «ةدّرجم - "

 مئالي امم وأ دب هّبشملا مئالي امم ءاوس لييذت يأ نم ةيلاخلا يهو .ةقلطم -

 . هْبشملا

 : ةثالثلا ماسقألا ىلع ةلثمأ يلي اميفو

 .هب هّبشملا مئالي امب ةحّشرم .ْقْلَحَو ُرِط ةرهَسلا لبلُب اي
 . هّبشملا مثالي امي ةدرجم .كَفّرْعِم ْلْخ ٍةرهّسلا لُبلُب اي

 .لييذت الب ةقلطم 2 .. .لْثلب اي :ٌكيدانأ ينعد «يميدن اي

 «ناريطلا همئاليو ُلبلُبلا وه ةروكذملا ةراعتسالا يف هب ةّبشملا نأ ظحال

 برطملا ينغملا ءادن ّنأو فزعملا ذخأ همئاليو ىقيسوملا ٌفزْعَي ناسنإ وه هّبشملاو

 ةقلطم ةراعتسا يهف لبيذتلا نم ءيش اهدعب ركذي مل ةيحيرصت ةراعتسا وه (لْبْلباي)
 .انركذ امك

 :نومضملا رابتعاب ةراعتسالا د

 ةغالبلا بتك يف ناونعلا اذهب ًادراو سيل نومضملا رايتعاب ةراعتسالا ميسقت ْنِإ

 :امهو ةراعتسالا نم نيعون هيلإ عمجيل ًابسانم.هاندجو انتكلو «باتكلا اذه لبق

 . ةيليمختلا ةراعتسالا-١

 ةيليثمتلا ةراعتسالا - ١"

 ؟ناتراعتسالا نائاه امه امف

 مئالي لييذت وأ حيشرت اهُعّبتي يتلا ةراعتسالا يه :ةيلييختلا ةراعتسالا ١

 ةراعتسا ماقم موقي ام ةةارو ٌرجتسي ىتح لّيختلا يف ُنعمي امب نكلو ِهِب هّبشملا

 . ىرخأ
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 :يدهملا ةفيلخلا حدم يف ةيهاتعلا وبأ لاق

 اص ا جزا دهن هميحلا ةدءاقثئمةفالخلاةه تأ

 اهلألاحئصيُكَيْوْلو هَلألخلْصَتكتملف

 حيشرت نود ِهِب هّبشملا رْكذ ىلع ترصتقا اذإ لايخلا ٌةدودحم ٌةراعتسالا ُنوكتر
 .قيشر يبظب ُتْبِجُعَأ :لوقت نأك

 هب هّبْسُمْلا وأ ٌراعتسُملا اهيف ٌُنوكي يتلا ةراعتسالا يه : ةيليثمتلا ةراعتسالا - ١

 :اهفيرعت يف ءاج دقف ًادرْفُم ال اهلاحب ٌةرابع وأ ٌةلمجج
 عم ةهباشملا ةقالعل ُهَل عضو ام ريغ يف َلمعّتسا ٌبيكرت ةّيليثمتلا ةراعتسالا

 . يلصألا هانعم ةدارإ نم ٍةعنام ٍةنيرق دوجو

 قبطني ام رثكأ اهيلع ُقبطنيو ءاهلثامت ٍةلاحب ةلاح هيبشت ءديدش راصتخاب يهو
 ؛دِراب ديدح يف ُبرضت تنأ» :ٌةسئاي ٌةلواحم لواحي نمل َتْأق اذإف .لثملا برض

 ةعجعج ٌعَمْسَأ» :ىودج نود مالكلاب ٌرئرثي نمل تلق اذإو .ةيليثمت ةراعتسا هذهف

 ةمكحلا ءارعش قلطي ام ًاريثكو .ةيليثمت ةراعتسا ًاضيأ هذهف «انخط ىرأ الو

 وأ ًارشابم ءاجهلا نوكي نأ نود ءاجهلاب مهدحأ بناج نم زمغلل ةيليثمت تاراعتسا
 : يبنتملا لوق ليبقلا اذه نمو ءًاعذقم

 الالزلاًةاملاوهباَرُمدِجَي صضيرم ٌْرُممفاذ كي ْنَمو

 حلصت يه لب ءاجهلاو رخفلا ىلع ةيليثمتلا ةراعتسالا ٌنومضم رصتقي الو

 . ةفاك ضارغألل

 :ةراعتسالا ءارجإ

 ءاهئارجإب ُموقن ةّينكم وأ ةّيحيرصت نم ةراعتسالا عون نّيبتن نأ ليبس يف

 لوقنل هب ًاحّرصم ًاروكذم ناك ْنِإ هب هّبشملا نع ثحبن نأب ٌنوكي ةراعتسالا ءارجإو

 رّركت دق اهل قباس ٍفيرعت نم ةراعتسالا ءارجإ يف قلطنن نحنو «ةّينكم ٌةراعتسا اهنإ

 :وهو ًارارم
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 لاح يف انأمعو «نيفرطلا دِجأو هيَّدلا هجوو ةادألا هنم فذح ةيبشت ةراعتسالا

 وأ ةّينكم اهنأ ةياهنلا يف ررقنل فذخ دق نيفرطلا يأ نايبت وه ةراعتسالا ءارجإ

 . ةيحيرصت

 ًاحضاو قباسلا ٌفيرعتلا نوكيل ةراعتسالا ءارجإ ىلع نيلاثم نم دب الو

 : الفط تام يذلا هدلو ءاثر يف ءارعشلا ٌدحأ لاق

 ٍراحخسألا بكاوك ْممعَكاذكَو  ُهَرْمْعَرَصْنَأناكامًأبكوك اب

 ةراعتسالا ليبس ىلع هب هّبشملا ركذب ٌحّرصو بكؤكب ديقفلا هلفط ٌرعاشلا َهّبش
 . ةّيحيرصتلا

 راعتسملا نوكل ةيلصأ اهْنِإ ةراعتسالا هذه نع لون نأ اننكمي ةدئافلا ةدايزلو

 ٌماسُقُأ عجار) .ِهب هّبشملا مئالي اهبقعأ ام وأ اهليذ نال ٌةحشرم اهّنِإو .ًادماج ًامسا

 . (ةراعتسالا

 : يسوطلا ديمح نب دّمحم هّمساو لاطبألا دحأ ءاثر يف ُيئالعلا مامث وبأ لاقو

 ؟"”هْذْسلا ٍرْفْسلا نع لغش يف حبصأو ردمحمَدْعغَبلامآلات يفوت

 نم ًائيش ىقبأو ِهب هّبشملا فذحو .تومي يذلا ٍناسنإلاب ُهّلامآ ٌرعاشلا هبش

 .ةّينكملا ةراعتسالا ليبس ىلع ىفوتيو تومي ُهّنأب هتافصو همزاول

 ًاقيبطت فيضن نأ انئكميو .ماّمت يبأ تيب يف ةراعتسالا انْيَرْجَأ دق ٌُنوكن اذكهو
 لعفلا ظفلب تءاج اهنأل ةّيعبت ةراعتسا اهنأ ةراعتسالا ماسقأ نم ُهانْمْلعت امل

 .ةافولا لعف نم هب هبشملا عم اهمؤالتل ٌةحْشرُم ةراعتسا رخآ رابتعاب اهنأو ؛(تيفوت)
 ىلع مامتهالا ٌركرن ٌفْرَس ؛ةغالبلا يف ًاعجرم نوكي نأ انباتكل اندرأ اننأ مغرو

 ءايدَُجُم قيبطتلا ٌنوكيل .ةّينكمو ٍةّيحيرصت نيب اهْيَّفرط رابتعاب ةراعتسالا ميسقت
 . ةّيسردملا تارابتخالا يف هيلع فراعتملاو جراّدلا روهشملاب ًاذخآ ٌنيرمتلاو

 .نورفاسُملا مرقلا :رفْشلا )١(

 في



 .زاحملا ىلإ سايقلاب ةراعتسالا فرع ١ س

 .ةهباشملا ةتقالع يول زاجم ةراعتسالا ١: ج

 .هيبشتلا ىلإ سايقلاب ةراعتسالا فرع  ؟ س
 هبشملا يأ نيفرطلا ُدحأو هيبشتلا ةادأو ِهّبْشلا ُهَْجَو هنم فذح ٌةيبشت ةراعتسالا :؟ ج

 . هب هنشملا وأ

 اهنم ةيحيرصتلا نيبو ةينآلا ةميركلا ٍتايآلا يف تاراعتسالا ىلإ رشأ - ” س

 : ةينكملاو

 <« .روثلا لإ ينلظلا نب سلا عين كل هلأ ٌبَتِحح» :يلاعت لاق - د يا
 ١[. : ميهأرب] ةروس]

 ١7[. :حون ةروس] ©1ناَب ٍضيألا ني ٌكببْنأ هَمآَو9 : ىلاعت لاق -

 لكَ َةَمْحيلأ نم لذا عنج اَمُهَل ضْفْمَو» :هيدلاول ٍدلولا ٍةعاط بوجو يف لاقو -
 .[14 :ءارسإلا ةروس] 4 ايِفَص ٍناّيَر 6 امهر بر
 5 جا

 تاملظلاب دصق .وب هّبشملا ركذب ناتّيحيرصت ناتراعتسا ىلوألا ةيآلا يف -

 هجو ىلع هب هّبشملاب حّرصو ناميإلا وأ ةيادهلا رونلابو «لالضلا وأ لهجلا
 .نيترملا يف ةّيحيرصتلا ةراعتسالا

 حْرصو .تابنإلاب قلخلا وأ ءاشنإلا هبش ةّيحيرصت ةراعتسا :ةيناثلا ةيآلا يفو -

 ناسنإلا وه هّبشملا انربتعا اذإ ةّينكم اهؤارجإ نكميو .(ًتابن) (مكتبنأ) هب هّبشملاب

 ع4



 : ةلاحلا هذه يف اهئارجإ يف لوقن .فوذحملا لعفلا سبلو

 نم ًائيش ىقبأو ةرجشلا وهو هب هّبَشُملا فذحو «ةتبنُملا ةرجّشلاب ٌناسنإلا هبش
 . ةينكملا ةراعتسإلا هجو ىلع تابلا وهو همزاول

 حانج هل رئاطلاب عئاطلا دلولا هّبش .ةينكم ةراعتسا : ةقلاثلا ةيآلا يفو -

 . حانجلا وهو همزاول نم ًاثيش' ىقبأو هب هَبَشُملا فذخو «ٌهَضِفْخي

 : ةينكملاو اهنم ةيحيرصتلا نيبو «ةيلاتلا تايبألا يف تاراعتسالا ىلإ ْرِشَأ - 4 س

 :هل حودمملا لابقتساب رخفي وهو يئبنتملا بّيطلا وبأ لاق -

 ُدَْسَألاٌُةٌصئاعت ثماقًالجبَرالو 2 ُهَوْحَن ٌرْخَّبلا ىشم ْنَم يله َرَأ ْمَلَف
 ناكو .هراغص ىلع باطخلا نب رمع ةفيلخلا فطعتسي ٌةئيطحلا ٌرعاشلا لاقو

 :نجَسلا ُهَعَدْوَأ دق

 ٌرَجَش الو ًءام ال "”لِصاوححلا بغُز ("'خّرم يذب خارفأل لوقت :اذام

 : عيبرلا َسسْمَش ٌفصي يّلِجلا نيدلا فص ٌرعاشلا َلاقو -

 ٍنارِبَعلا ةرظن ٍيبادحلا ّوخُن اهِعورُت لالخ ْنِم ٌرظنَت سْمْشلاو
 :4 ج

 هّبش ْذِإ (دسألا «رحبلا) هلوق يف ناتيحيرصت ناتراعتسا يبنتملا تيب يف -

 حّرصو هّبشملا فذحو . ةعاجش دسألاب ىرخأ ةراتو دوج رحبلاب ةراث جودمملا

 .نيتّرملا يف ةّيحيرصتلا ةراعتسالا هجو ىلع هب هبشملاب

 لافطألا اهب هّبش (خارفأ) ةملك يف ةّيحيرصت ةراعتسا ةئيطحلا تيب يف -

 . ةيحيرصتلا ةراعتسالا هجو ىلع هب هبشملا ٍظفلب حّرصو هبشملا فذحو ءراغصلا

 َسْمُشلا هّبش (ٌرظنن) هلوق يف ةّينكم ةراعتسا يلحلا نيدلا يفص تيب يف -

 هجو ىلع هيلع لدي همزاول نم ًائيش ىقبتساو هب هّبشملا فذحو رظني ٍناسنإب

 .مضوم مسا :خّرم وذ )١(

 .شيرلا ةلقب فعضلا نم ةيانك :لصارحلا بغز (؟)

 ل



 . ةّينكملا ةراعتسالا

 .اهيلع ًالاثم تاه ؟ةّيلصألا ةراعتسالا يه ام - ه س

 «ًاقتشم الو ًالْغِف سيل ٍدماج مسا يف لثمتت يتلا يه ةّيلصألا ةراعتسالا :5 ج

 ' اهلاثمو

 .(ميركلل ريعُتسا دماج مسا رحبلا) : ينحفاصو ٌرْحَبْلا ّماَق

 .اهيلع الاثم تاه ؟ةيعبَتلا ةراعتسالا يه ام - 5 س

 ٍناذهو .لاعفألا نم لف وأ قتشم هم مسا يف ىرجُت يتلا يه ةّيعبتلا ةراعتسالا : 51ج

 : لعفلاو قتشملا يتلاح ىلع ٍنالاثم

 . (روسكم :قتشم مسا ةراعتسالا عضوم) .رقفلا نم حاتججلا ”وصكف ءارآ

 .(رَسَك : لف ةراعتسالا عضوم) ؟ُلُجَر اي كحخانج ّرَسَك يذلا ام

 عم ثالثلا تالاحلا ركذا ؟ٌةقلطم .ةدّرجم ًةحّشرم ؛ةراعتسالا نوكت ىثم ٠7- ص
 . ةبسائملا ةلثمألا

 :7/ جا

 : لثم هب هّبشملا مئالُي امب ثنرتقا وأ تعبتأ اذإ ٌةحْشرُم ةراعتسالا نوكت -
 هباينأ نع رشكملا شحولا مئالي امم ٌضعلا) ضعيو هباينأ نع رّشكي أديز ىرأ

 .(هب هبشملا وهو

 : لثم هّبشملا مئالُي امب تنرتقا وأ تعبنأ اذإ ةدّرجم ةراعتسالا نوكتو

 رعاشلا وهو هّبشملا مئالي امم مظنلا) ُمظني نيح ٍهدئاصقب ىقّلحُي انرعاش
 .(ريطلاك قّلحملا

 :لثم .هّبشملا وأ هب هّبشملا مئالي اًمم ْتَلَخ اذإ ''”ةقلطُم ةراعتسالا نوكتو -

 مثالي ديرجت الو ءهب هبشملا مثالي حيشرت ال ءانه) .رردلاب ٌُبيطخلا ّنْطْن
 . (هّنشملا

 .امهيلك نيفرطلا ٌمئاله امب تنرثقا وأ تعبلأ اذإ ةفلطملا مكح يف ةراعتسالا دعتو (1)



 . فيرعتلا حّضوي اًمم ةلثمألا ضعب اهيلع برضاو ةيليثمتلا ةراعتسالا فّرع - 8 س

 يف هل تعضُو ام ريغ يف قاسن ةرابع وأ ينايب بيكرت ةيليثمتلا ةراعتسالا :8 ج

 ةيبشت يه ءديدشلا راصتخالابو . .هلجأ نم تريعتسا ام هبشُن اهنأل لصألا

 .لثملا هّْجَو ىلع «تناك ةلاحب ةمئاق ةلاح

 :اهتلثمأ نمو

 :ةرلك ارخ لعترا لو مرتع لكلا
 ابن نم ةلاحب قْفْحُملا ةلاح هيبشت انُهاهمو ؛ًةدحاو ةّرم قفخأ نم ةيزعت يف)

 . (هداوج ابك وأ هفيس

 .اهّيراب ٌسْوَقلا ٍطْعَأ - ؟
 ٍةلاحب لمعلا هيلإ دْنْسُي نم ةلاح هيبشت انُماهو ؛هئقتي نم ىلإ لمعلا دانسإ يف)

 . (عرابلا سوقلا يراب

 .دصحت ٌعرزت امك -

 لمعي نم هيبشت انهاهو ءاهمقوتي ال نمل ةنسحلا وأ ةئّيسلا ةجيتنلا ليمحت يف)

 .(ًاريخأ هلمع ةجيتن دصحي يذلا عرازلاب ًانسح وأ ائّيس

 . بسانملا لاثملا عم راصتخاب بجأ ؟ةليبخت ةراعتسا ةراعتسالا نوكت فيك . 54 س

 هب هّبشملا مثالي يذلا حيشرتلا نم ليصفتب تعبتأ اذإ ةّيليبخت ةراعتسالا نوكت :4 ج

 :لاثم اذهو .ةرابع نم رثكأ يف ةّرمتسم ةراعتسالا نأكو

 ةقارشإب الو حابصلا عرلطب يضقني نل هنأكو يردص ىلع ليللا ٌمالظ خانأ

 .لابجلاك ًاليقث ادبف ءسمشلا

 ىلع ؛ليقثلا ليللا ةروص يف لصفبو دكؤي امب لايخلا يف رارمتسا انهاه)
 . (ةّيليبختلا ةراعتسالا ليبس

 رعّشلا نم ٍتيبب ءةينكملا ةراعتسالاو ةيحيرصتلا ةراعتسالا نم لكل ْلْكَم - ٠١ س
 . ظفحت امم

 ١ه



:٠ 

 :برعلا ةّمأ ًايطاخم يفوش دمحأ لاق :ةّيحيرصت ةراعتسا أ ١

 هناجشأ ىلع يقتلن نأو ُحْرُجلا ''انَقّلْوُي ْنَأ هللا ىضق دق
 : هاينذ بطاخي ميهاربإ ظفاح لاق : ةّينكم ةراعتسا - ب

 "ابل ال كرب ىرأالا يميباف أ يسبغنا اينُد ايوبإ

 عمجي :فزي : :فلوُب 6(
 .رطملا بلجي ال ,عداخ :بلخ (9)

 هو



 . ةراعتسالا صن يف امهروهظ لالخ نم امهل لْثم ؟ةراعتسالا انُكُر امه ام - ١ س

 ؟هنم ًاضعب ةراعتسالا تناك اذاملو ؟زاجملا وه ام ؛زاجمو ٌةقيقح مالكلا ١ س

 . ةبسانملا ةلئمألاب كتباجإ حضوأ

 . هيبشتلا عم ةنراقملا رابتعاب ةراعتسالا فّرع "'  س

 . ةيسانملا ةلثمألا عم بجأ ؟نيفرطلا رابتعاب ةراعتسالا ماسقأ يه ام - 4 س

 ةلثمألا عم بجأ ؟يقاقتشالا يفرصلا رايتعالاب ةراعتسالا ماسقأ يه ام © س

 . ةبسانملا

 حاضيإلا عم اهركذا ؟اهيفرط عم مؤالتلا رابتعاب ةراعتسالا ماسقأ يه ام 5 س

 .اهنم لكل ليثمتلاو
 . ةّيليبختلا ةراعتسالا ىلع ًالاثم ثاه 7 س

 , ةّيليثمتلا ةراعتسالا ىلع ًالاثم تاه 8 س

 ٍرْجَأ مث ةّيحيرصتو ةينكم نيتراعتسال نيلاثم ْرُكْذا ؟ةراعتسالا ءارجإ وه ام - 4 س

 . نيتراعتسالا نم ًالُك

 :ةصاخ نيفرطلا رابتعاب اهعونب ةيتآلا تارابعلا يف ةراعتسا لك نّرقا - ٠١ س

 .«ليللاب ىوطُت ضرألا ٌنِإف .''”ةجلّدلاب مكيلع» :(ككي) هللا لوسر لاق ١

 .'اهب جاوزلا كدعسُي نلف ايندلا بطخت ال» :دافزلا دحأ لاق ب

 .ليللا رْفَس :ةجلتلا )١(

 فو



 .انل مستباو ههجو نع ظحلا رفسأ - ج

 .اهيلع ٍءانّلا لجخ نم الإ دورّولا ترمحاام د

 .بورّعلا ةعاس سْمْشلا ٌصرُق ضرم -ه

 .هملقب حرجي بتاكلاو ؛هفيسب ٌحَرْجُي ٌلئاقُملا -و

 .ريبك ءاطعب ينّتاجأف مّركلا ُتْوَعَد -ْز
 .كايْنُد رمعتل كنيد ٍبَرخت ال - ح

 .ةرخآلاو ايندلا يف ًايساك نكت قالخخألا ٍدترا  ط

 . ةنيدملا ءاحنأ يف ٌربخلا ّراط - ي

 .كّلكأتف عوجت نأ لبق اهماطف كَسْفَن ْعِلِبأ - ك

 ه5



 ةيانكلا

 :اهفيرعت

 دنع يهو ؛لولدم نم هءارو ام ىلإ حيرصتلا ُكْرَت ةغللا مجاعم يف يه
 : نييغالبلا

 .هانعم مزال هب داريو قلطُي مالك

 ىنعملا ةدارإ زاوج عم ءريكفتو لّمأت دعب مالكلا ءارو اًمم موهفملا هّْنِإ يأ

 راهنلا مايصو ليللا مايقب ينكن تنأو .ُهَراَهَن مئاص هَلبَل ٌمئاق وه :ًالثم لوقت .رهاظلا

 ىحضلا ٌموؤن وه :لوقتو .همايصو يلصملا مايق نيب ةدايعلا مازتلاو ىقثلا نع

 وأ ٍلوسك ٍناسنإ فصو يف مونلاب عسولاو لومخلا نع ةرابعلا هذهب يئكت تنأو

 .ٍقْزَرلا ليبس يف يعسلل رطضم ريغ فرثُم
 هانعم ريغ هب دارُيو قلطُي ٌمالك زاجملا ّنأب ءزاجملاو ةيانكلا نيب قرف ةّمثو

 ٍلولدمب «ةقيقح هنأ ىلع هلبقتو ءرهاظلا ىنعملا ةدارإ ةيانكلا يف زوجي امنيب رهاظلا

 ةقيقحلا يف ناريط كلانه سيل .حّرُفلا نم ىتفلا راط :انلق اذإف .رهاظلا نم قمعأ

 كلائهف ءةماهتبالا ٌضيرع ىتفلا ادب :انْلُق اذإو .ةراعتسا وأ يوغل زاجم اذهو

 وأ ىنعملا اذه دكؤتو .ناحرف اهبحاص نأ اهنم جتنتسملاو ءًاقح ةضيرع ةماستبا

 .ةيونعم وأ ةّيظفل ةئنيرق كاذ

 : نيتلاحلا يف لوقن نأك

 . ةراعتسا ؛حرفلا نم ٌراطف ءحجن دقل

 . ةيانك : ُهُيَماستبا ْتَْضْرَعُف ؛حجن دقل



 اَنأ (حجن دقل) :ةرابع يف ةرهاظ ةيظفل ةنيرق نيتلاحلا يف ةنيرقلا تناكو

 احيدم ضرغلا نوكي نأك ماع ٍهجوب مالكلا قايس يف مهُفُي ام يهف ةيونعملا ةنيرقلا

 . .ًاًيئاقلت عماسلا وأ ئراقلا همهفي ام اذهو . .ًافْضَو وأ ًءاجه وأ

 ءامركلا كراعملا لاطبأ دحأ ءاثر يف مامت يبأ رعاشلا تيب انب ّرم نأ قبسو

 نع مهدرعق ربخب اهبقعأو ءداّضُقلا ىدل لامآلا ةافو اهعم ركذ ٍةافولا ٍرْكْذ دعبف

 ٍديمح نب دّمحم ءائر يف مامت وبأ لاق «هتوم دعب هئاطع لاون نم ًأسأي رفّسلا

 : يسوطلا

 ُرْفَسلا ٍرّفْسلا نع ٍلُمُش يف حبصأو 0

 اهرهاظ ةيانك يناثلا رطشلا يفو «زاجم وأ ةراعتسا لوألا رطشلا يف

 تام اذإف هياذل د ٌدوصقم ٌميرك ّيثرملا ليتقلا نأ اهانعم مزالو ا لاطبإ

 . ىرخأللا ةايحلا مومهب وأ ٍنْرُحْلاِب نيلوغشم اورفاسُي ملو ُهُداَضُق دم

 : اهئاكزأ

 ؛(هبش هجوو ٍوادأو هب هّبشمو ِهّبشم) نم ةعبرألا هئاكرأ هيبشتلل ناك اذإ
 ؟اهئاكرأ ةيانكلل لهف «(راعتسملاو ُهَل راعتسملا) اهانكر ٍةراعتساللو

 ثحبلا نم ءيشب اننكلو ناكرأ نم ةيانكلل ام ءامدقلا نويغالبلا دذحي مل

 :امهو امهيلع موقت نينكر ةيانكلا يف دجن قّمعتلاو
 هنأ ىلع هرهاظب ذخأت نأ انلف ءبيرقلا رهاظلا هانعمب مالكلا وهو :ليلدلا أ

 .رخآلا نكرلا وهو اهءارو ام دوصقملا نكلو ًةقيقح

 ريكفتلا هيلإ يهتني يذلا ىنعملا وهو ءةجيتنلا وأ ٌلِدَبِسُملا وأ لولدملا - ب

 دّدحي امم ٍةَبْسِن وأ ٍفوُصْوَم وأ ٍةفص :ريدقت ىلإ انب يهتنيو ةرابعلا رهاظب
 مزال وهو رخآ ٌيحالطصا مساي لولدملا فرع دقو .ىرنس امك ةيانكلا ماسقأ

 ' ؟ىنعملا مزال وه امف .ىنعملا

 نلمح



 : ىنعملا مزال

 مزال ُذْحَأي ًائيشف ًائيشو .هانعم ُمزال هب َدارُِيو قلطُي ٌمالك اهنأب ةيانكلا انفّرع
 . مالكلل يقيقحلاو يلصألا ىنعملا هنأكو هيلع فراعتملا حلطصُملا لكّش ىنعملا

 : حاضيولل لاثم اذهو

 . لاحرّتلا اصع ٌرفاسملا ىقلأ :نولوقي

 نكي مل «هيمدق ىلع رفاسملا اميس الو «ميدقلا يف رفاسملا نأ ساسأ ىلع

 ٍرْمَسلا ءاهتنا كلذ ىنعم ناك هاصع ىقلأ اذإف . رَفّسلا لوط اصعلا لمح نع ينغتسي

 .ٌرقتَسملا ىلإ لوصولاب
 هتاذ ريبعتلا ٌمدختسن ٌلازن ام ةرئاطلاو ةراّيسلاو راطقلا رصع ىف نحن اهو

 ليلدلا نع ٍلولدملاب انينغتسا انثأل كلذ ؛ةلحرلا نع فكلاو لوصولا ىنعمب
 .اصعلا ءاقلإو اصعلا لمح نم رهاظلا مالكلا نود ىنعملا مزالب انكسمتو

 تايانك اهلصأ يف تناك «ليبقلا اذه نم ةريثك ءايشأ ّيبرعلا سوماقلا يفو

 : اهتلئمأ نمو

 .ماوقلاو قنُعلا ةليوط ىنعمب :طْرَقلا ىوُهَم ةديعب - ١

 .ديلب ىنعمب : ةداسولا ضيرع - ؟

 '"  ردتقم ىنعمب :ديلا ليوط ,

 يفت لضاف ىنعمب :بوثلا رهاط .
 ه  لهرتم نيمس ىنعمب :اطخلا ليقث .

 نع رظنلا فرصب ةيانكلاب دوصقملا هدحو ىقبي دق ىئعملا مزال نإف اذه ىلعو

  العو لج  قلاخلا تافصب قلعتي اميفو .بيرقلا رهاظلا هانعمب مالكلا وأ ليلدلا
 نع ميظعلا قلاخلل ًاهيزنت «طقف ىنعملا مزالب ذْخْوُيو رهاظلا ىنعملا ةدارإ عنتمت

 .رّوصتلا اذه ىماست امهم ءام رّوصتب قولخملا تافصب اهقاحلإ وأ هتافص كاردإ

 : ىلاعت هلوق ًابوجو اهانعم مزالب ىفتكُي يتلا تايانكلا هذه نمو

 نو



 .[51 :رمزلا ةروس] © ْءوْيِبِهَس تيوطم ٌتومَتلاَول

 .[0 :هط ةروس] © قّوَتْسأ ٍشرَمْلا َلع ُنعأ
 .[؟8 :نمحرلا ةروس] ©« راذِإلاَو ٍلَدْفل وذ َكْيَر ُهْمَو قّبو»

 مزال يف ُلثمتي زاجملاو ٍةيانكلا نيب ٌقرفلا نأ انتركاذ يف قبيل ءاذه عمو
 وأ يلصألا ىنعملا ٌةدارإ ٌحصت الف ءزاجملا يف ٌهذحو دارُملا وه يذلا ىئعملا

 وأ ّيلصألا ىنعملا ةدارإ ٌروجت امنيب «ةعناملا ةنيرقلا دوجوب مالكلل يقيقحلا

 اهانْقُس يتلا ةلثمألا ُمظعُمو .ٍةعنام ةنيرق دوجُو مدعل ةيانكلا يف مالكلل يقيقحلا

 قلطي مالك :اهنأب ةيانكلا فيرعت نم ًاقالطلا ؛ةدعاقلا هذه دكؤت اهقوسنس يتلاو

 .تالاحلا مظعم يف رهاظلا وأ بيرقلا ىنعملا ةدارإ زاوج عم «هانعم مزال هب داربو

 : ةيانكلا ماسقأ

 : ماسقأ ٍةثالث ىلإ هنم جتتتسي امو (ىنعملا مزال) ىلإ رظنلاب ةيانكلا مسقت

 ش .قيسن نع ةيانك ءبفوصوم نع ةيانك ءٍوفص نع ةيانك
 :ةفص نع ةيانكلا |

 لدت وأ ءاهب ابطاخم وأ اهلبق ًاروكذم ٌصخت ٍةفصب اهب جرخن يتلا ةيانكلا يهو

 رداصم نم حبقتُْي وأ نَسْحَتْسُي وأ فوصومب قحليل هب فاصنالا ْحصي ام ىلع
 : لاعفألا

 ١ - رائرَ : هقلح يف هناَسِل لْخجدُي ال َوُه .

 ١ ملاسم : ًةلمن يداعُت ال تْنَأ .

 .سوبُعلا 20 ؟نيبجلا ُبيطقت كبجعي له -'
 :بفوصوم نع ةيانكلا - ب
 اهلولدمف اهفصو نكمي ٍتاذ ىلع لدي مساب اهب جرخن يتلا ةيانكلا يهو

 : هنع ينك امب رهّثشأ هنيعب فوصوم
 .بلقلا :عولضلا راج ٌتلْعَش ١
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 ,قدنفلا 2 :رفاسملا لزني ٌُتيح ىلإ ينقفار - ١

 . مّلَعلا : هتيراس ىلع ٌفرفرُملا عفرا - '"

 : ةبسن نع ةيانكلا  ج

 نوكيف ٍةقالع يذ ىلإ مومذم وأ ٍديمح رمأ ٌةبسن اهب دارُي يتلا ةيانكلا يهو

 متت ام ًابلاغو .فوصْؤُملا وأ ةفصلا نود نم اهسفن ةقالعلا وأ ةبْسّنلا وه ُهنع ىتكملا
 نم ةدافتسُملا ةصالخلا ركذتنل سوسحم يّدام ٍءيش ىلإ ٌيونعملا رمألا ٌةبسن اهب
 .هيلإ بوسنملاو بوسنملا ركذن امم رثكأ ةبسنلا هله

 راعتْسُملا رْوَد وأ هب هبشملاو هّبشملا ُرْوَد امهْرْوَذ ءنيفرط نيب ةقالعلا نايبتب ءارجإلا

 :لوقن نأك ٌةّينكم اهؤارجإ بلغيو .راعتسملاو هل

 . ِهِسْأَر يف شعم م دانعلا ا

 شع ىلإ يوأي ّيونعم ّرمأ وهو دانعلا انلعج ذإ ٍةبسن نع ةيانك ةرابعلا هذه يفف

 نكميف (هل راعتسم وأ هّبشم) هنأ ىلع دانعلا ىلإ انرظن اذإ اًمأ .هيلإ ُبَسْنُِيو سأرلا

 وأ رئاطلا وهو هب هّبْشمْلا فذخ ثيح . ةينكملا ةراعتسالا ىرجم ةرابعلا ءارجإ

 . .شيشعتلا وهو همزاول نم ًائيش ىقبأو روفصعلا
 : تارابعلا يذه ءةبسن نع ةيانكلا ةلثمأ نم

 .انيراوّس قْؤَف دِجَملا - ١

 ١ - مْلََو ٍةقَرَو َنْيَب ٌحاجنلا .
 .مألا عولُص ٌنيِب ٌنانحلا * 

 . متاح ِنّمَحار يف ُمَرَكلا - 4

 .انعوبُر يف مُيْحُم سنألا ©

 . ِكِيَتْفَُش ةجارفنا يف ٌفطُللا 1
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 ٠ هباجج نامألا ىقلأ .

 .كيِنْيَع ّبْصْن قْوفتلا لعجا 8

 . كبايث ىوطم ٌةليضفلا 4
 .يتالخألا ٌمراكم انتسردم فقس تحت ٠

 : ةيانكلاب ٌتاقحلُملا

 اهفئاظو ٌفلتخت ةيانكلا نم لاكشأ اهانركذ يتلا ةثالثلا اهماسقأب ةيانكلاب قحلت

 مزال هب داري ظفل) ماعلا ىنعملاب ةيانكلا تسيل يهف ةٌقدلاو صيصختلا نم عونب

 «ةراشإلا وأ «ءاميإلاو «حيولتلاو .ضيرعّتلاك ؛فئاظو تاذ يه امنإو (هانعم

 تاقحلملا نم اهنأ ىلع ةيانكلا نم لاكشألا هذهل ضارعتسا يلي اميفو .زْمّرلاو

 ؛ اهب

 .روثأملا لوقلا وأ ةمكحلا بلاقب ْذْخْنُي ةيانكلا لاكشأ نم لكش :ضيرتلا -أ

 ءايحلا سشذخ يشاحتل وأ عماسلا باضغإ يشاحتل كلذو يأرلا ءادبإ وأ

 نمو «ةراج اي يعمساو ىنعأ كايإ) :ميدقلا لثَملا يتطنمب متي هلأكو .هيدل

 : ءايتسا ىدبأ نمل كلوق ضيرعتلا ةلثمأ

 نمو) :كل ًةبيرق بطخي نمل كلوقو «(كرْدُت ال ًةياغ سانلا ًءاضر))
 اهنأل اهَرْهَم رثكتست ال :ُهل لوقت كنأكو 0'2(رْهَملا اهلُفُي مل ءانسحلا بطخي
 . .رْهَغ ىلغأ قحتست ءانسح

 هنأكف ءهنع ىنكملا نيبو ةيانكلا ظفل نيب ام ةفاسملا ٌداعبإ هانعمو :حيولتلا - ب

 هولاق ام كلذ ةلثمأ نمو .اذكهو ةجيتن نع ةذوخأم ةجيتن نع ةذوخأم ةجيتن

 ديدع ٌحيولت اذهو .بلكلا ٌنابج ُهّْنأِب ,فويضلا ريثكلا ميركلا لجرلا نع
 :اهانعم مزالو ةيانكلا نيب يأ ؛هنم دارملاو مالكلا رهاظ نيب ام طئاسولا

 )١( ثيبلا مامتو ينادمحلا سارف يبأل فورعم تيب رطش وه اذه :

 ٌرَهَملا اهِلْمُي مل ةانسَخلا بطُخُي نمر انُسوفن يلامملا يمانيلع ُنرهت
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 ىتح .حابنلا نع فكي يك رجُْي ٌلازي امف فويضلا ةيؤر هدؤعتل ؛نابج هبلك
 ٌميرك لجر وهف ءٌراثك هقاّرطو نابج ُهَبلك نأ امبو «حبني الو ُرهي ال أنابج ادغ
 . فايضم

 تامدقُملا اهيف ىلاوثت ال طئاسولا ٌةليلق ةيانك يهو :ةراشإلا وأ ءاميإلا - ج

 : ةراشإلا وأ ءاميإلا ىلع ةلثمأ هذهو ؛ حيولتلا يف انيأر امك جئاتلاو

 .ٌنامألا ٌتفرعف ٌكّراد ُتْلَخَد ١

 .يدصقم ىلإ ٌتلصوف ُكيلإ ٌتلصو - ١"

 . ريست ٌثيح ٌريسَي َدوجْبلا ىرأ - "
 . ىنملا َتْرُز هَنْرُز اذإ - 4

 .ديري ام ىلإ لَصَو ذقف ''”؟ه اذإ 0

 تافصلا نم ًالُك جئاتنلاو تامدقملا يف ٍةلاطإ نودو ًةرشابُم انجستنتسا دق نحنف
 : اهيدوصقمب ُْتَْقِحْلَأ يتلا ةيلاتلا

 كلذو ..ديدشلا مزعلا .ةردقملاو نكمتلا دوجلا «٠ ضيرعلا هاجملا ؛ةوقلا

 .ةراشإلا وأ ءاميإلا ٍدّرجمب

 وأ ةفّشلاب وأ نيعلاب ةّيفخ ةراشإ بيرقلا ىلإ ريشت نأ وه ُهَمَل ُرِمْرلا :زْمّرلا -د
 نيب اهّلاخدإ يبس ةلئأ زمرلل اوركذ دقو .رخآلا نود دحاولا بناجلا
 الف ديدشلا هراصتخاب مهملا وه يمالكلا ظفللا لكيه لعلو .تايانكلا

 امب ةيلاتلا زومّرلا ىوتسملا اذهب زومُرلا نم اوركذ دقو .نيتملكلا زواجي
 : هيلإ ئموت

 .ردخ . ظقي : نيعلا حوتفم ١

 .هتقهب مْزَع مه 201
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 ١ - شئرم : عالتبالا ٌريثك «٠ عامط .

 "' - .ليلذ :قلعلا يوتلم

 . ديلد :ةداسولا ضيرع 8

 .ديدش «ساف : ةرابعلا يفاج ه5

 ةيانكلاب تاقحلملا :ناونع تحت اهاندروأ تايانكلا نم ًابورُض ىرن اذكهو

 تايانكلا يف اهّدع نم ٌمنمي ءيش الو «لامعتسالا يف تاّيصوصخ اهل نأل

 .ةبْسِن نعو ءٍِفوُصْوَم نعو ؛ٍةفص نع ءاهماسقأب

 د
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 ةيانكلا ىلع تاقيبطت

 . فيرعتلا اذه ىلع ظفحت امم ًادهاش ْقُسَو ءازجوم ًافيرعت ةيانكلاب فّرع - ١ س

 عم ُهْنِم جتنتسُملا هانعم مزالب دارُيو .هانعم مزال اهب ٌداريو ُقلطُي مالك ةيانكلا ١: ج
 . مالكلل رهاظلا ىنعملا ةدارإ زاوج

 ةديصق ْنِم هّتوم دعب ِرْحَص اهيخأ لئامش ىلع ءانثلا يف ءاسنخلا ةرعاشلا لوقت
 :ءاكو

 اقتئاسماذإو املا رِيِمك  ٍدامِعلا ٌميفر ءداجنلا ٌليوط

 :تايانكلا نم ٌثالث انهاه

 . ٌعاجش :داجُنلا ليوط ١

 .موقلا ُدْيَس :دامعلا ٌعيفَر 7

 .ميرك :ِدامّرلا ٌريثك - "

 .ةلثمألا ضعبب كتباجإ حضوأ ؟ةيانكلا يف ىنعملا مزال وه ام - ١5 س

 نم ُحَسَتْسُمْلا هب ُدصْقُيو ءاهلولدمو ةيانكلا نم يناثلا نُكّرلا وه ىنعملا مزال :؟ ج

 : تلق اذإف .ٌةيانكلا نِم ٌيغالبلا ضرُلا وهو مالكلا

 ام) عابلا لوطب رادتقالا ةفص ىنعملا مزال ناك : عابلا ليوط َرُه

 . (نيعارذلا نيب

 وأ لاثملا ةردنب زايتمالا ٌةفص ىنعملا مزال ناك :لائملا ٌريان وه :َتْلُْق وأ

 . هيبشلا
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 هذي ْتُْك نميف .زجٌعلا ةفص ىنعملا مزال ناك :ديلا فوفكم وه :َّتْلُق وأ

 . لَمَع يأ نع
 .اهنم ّلُك ىلع ًالاثي تاهو ةيانكلا ماسقأ ذّدع ”  س

 : يه ثالث ةيانكلا ماسأ 7 جا

 .ةفص نع ٌةيانك -أ

 .ٍفوصوم نع ةيانك - ب

 . ٍةبْسِن نع ةيانك - ج

 :اهنم ّلُك ىلع ةلثمأ هلهو

 .ةفص نع ةيانك >> :ةجرد ىلعأ ىلإ ىقترا أ

 .فوصوم نع ةيانك :مارهألا دْلُب ىلإ ٌرْفاس - ب
 , ةبسن نع ةيانك : ُهْجْوَتُي ْرِعلا - جا

 دهاوشلاو ةلثمألا نم َلُك يف (ةبسن .فوصوم «ةفص) ةيانكلا َعْوَن نيب - 4 س
 : ةيئآلا

 ةروس] «ٌرباكملا ثروت لَو دكا تهز ذإَوَو :ىلاعت لاف ١-
 ٠١[. :بازحألا

 مل نإف ءوِليِب ٌةْمْوقيلف ًاركنُم ْمُكنِم ىأر نم» :(35) هللا لوسر لاق ب
 .«ناميإلا ُفَعْضَأ كلذو .هبلقبف ْعِطَمْسَي مل نإف «هئاسلبف ْمِطْسَي

 :رصمب ّيديشخإلا روفاك عابتأ ٍءاجه يف يئبنتملا لاق - جر

 ُهوعاهيْنَن نم ودي يفوألا ُمِهِسوفُن نم سفن ٌُتوملا ضبقي ام
 : موّرلا هئادعأب ةلودلا فيس هعفوأ اميف يبنتملا لاقو 5

 تاريق ةنيدط و ني دوو ديرب  يطنتو ةفاشحم

 :هحودمم يف ساو وبأ لاقو - ه

 ُريسَي ثيح ُدوجلا ٌريسي ْنكلو 2ةنئودٌلخ الوٌدوجب ُهراجامف
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 : رخفلا ضرعم يف ٌيبرعلا رعاشلا لاقو -و

 امّدلا رْطْفَت انيادقأ ىلع ْنكلو انُمولُك ىمدت باقغألا ىلع انْسَلُف

 : ةلتقف ًابثذ ّنعط دقو يرتحبلا ٌرعاشلا لاق -ز

 ٌدقَحْلاَو تعالو ثذلا وكي تيحب (”هلضن ُتْلَلْضَأَف '"”ىرخأ اهُتْفَبْنأف

 :ْمُمدَحَأ حدمي ٌرعاشلا لاق - ح

 ةناكر يش بيش ةيينعلاو كلل ةضينسي ":ويعتلا
 :ةقلعملا هتديصق نم سيقلا ٌؤرما رعاشلا لاقو  ط

 م ًكِتَم 4ف)ز دباوألا ديف كالو 95 )هتان يف زيظلاو )ع لقوا 3

 : نطرلا بح يف يفوش دمحأ لاقو - ي

 يسْفن ٍدْلُخلا يفويلإ ينْئْعَّران  ُهَئَعِدْلُخلاِب ُتلِهُش ول ينطَر
 : بيترتلا ىلع ًاعابِت ٍدهاوشلاو ةلثمألا يف ةيانكلا ٌعاونأ : 4 ج

: 1 
 .(ةفص) .شاهدنالاو رعذلا نع ةيانك :راصنألا تغاز أ

 .(ةفص) عزفلاو لوهلا ةذش نع ةيانك : رجانحلا ٌبولقلا تغلب

 .(ةفص) .لاوقألاب حْضْنلا نع ةيانك : هناسلب - ب

 .(ةفص) .نّلَعلا نود رّسلا يف داقتعالا نع ةيانك : هبلقب

 .(ةفص) .سوفنلا ةسخل زازئمشالا نع ةيانك :دوع هدي يف -ج

 .ىرخأ ٌةنعط اهب دارأ : ىرخأ 222

 . حراملا اهدح وهر نيكلا لصن :اهلصن قفز

 .ريخلاو ةكربلا :نمُيلا (9)
 .ًاحام يغمأ : يدتغأ 2

 . اهراكوأ :اهتانكو (6(1)

 , رعشلا ليلقلا دارجلا ةفص :درجنملا 4

 .ةدّيقم اهنأك ودبتف ةالفلا شوحو قبس :دباوألا ديق 00
 .مخض :لكيه (4)
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 :(ةفه) ةنيمقلاو :قزنلا نه ةزازق :ٌريرح مُهطلُبو د

 .(ةفص) .كالهلا نع ةيانك :ُبارُث ْمُهُطْسْب

 .(ةفص) «ةميزهلا نع ةيانك :باقعألا ىلع ىمدت و

 .ثدحلا ةهجاومو ةعاجشلا نع ةيانك :امّدلا رطقت انمادقأ ىلع

 .(ةفص)

 :ٌدِْحلاو ٌبعرلاو ٌبللا ٌنولكي ثيحب -ز

 .بلقلا وهو فوصوم نع ةيانك

 . ةبْسْي نع ةيانك : هْلِظ بتي نْمُيلا - ح
 .ةبسن نعع ةيانك ١ :وهباكر يف يشمي دجملا

 ًاحابص وزغلا يف ريكبتلا نمع ةيانك :اهتاتكو يف ٌريطلاو  ط
 .(ةفص)

 .(ةفص) .نطولا ةّرعم نع ةيانك : يسفن هيلإ ينّتعزان - ي

 ةياتكلا تاقحلم َدَحَأ ؛ةينآلا ةيرعشلا تايبألا نم ِتيب لك بناج ىلإ عض © س

 .هيف هدجت امل اقْبِط (ِرمرو ةراشإو جيولتو ضي - نم

 :رصم ىلإ ةلودلا فيس طالب ٌقرافم وهو يبنتملا لاق 5

 ايقاب لاملا الو ًابوُسْكَم ٌدْمَحلا الف قذألا نم ًاصالخ ْقْرْرُي مل ُدوُججلا اذإ
 : ةليبنلا هميشب رخفي ميدقلا رعاشلا لاقو ب

 ("ليصَفلا لوُرْهَم بلكلا ٌنابج 'يئإف بيع نم يف ُكيامو
 : مو مذ يف رعاشلا لاقو - جا

 ليدانملا َلْسَع الو ٍرودّقلا َمْبط 00 ٌمُمؤامإ وكْشت ال خباطملا لضيب

 .ًاماعط تمْدُقو ةقانلا ُهْمَأ ترَقُع اذإ ًالوزهم ىقبيو .ةقانلا دلو :ليصفلا )1١(
 .ةَمَأ عمج :تامداخلا يراوجلا :ءامإلا (1)

 ى



 : ّيرْمُدلا ٍديعس يبأ حدم يف يئاطلا مامت وبأ لاقو د

 هيسسال هزت نينشعب ريس رباك اوكاوتتا
 : ٍلوُكأ ءاجه يف رعاشلا لاقو  ه

 اسو ""ِناوجلا ىلع عاصٍق يف ًائيرج َتْلَص "”هُهَّللا يف ًاعاجش اي

 يعاذلا 1 مياتبف فاننا وه ًاناكم ©تذبعناو توايشتو

 :ةلودلا فيس باتع يف ينادمحلا سارف وبأ لاقو -و

 ُباَتِع َقارِفلاالإ هَل سْيَلَف ةلالمآلإ َكْرُجْهَي مل ”ٌلَجلا اذإ
 : هتلماعم يف ةلودلا فيس رْوَج يكتشي بلح ةرداغم دعب يبنتملا لافو هز

 (5) « .ء.و (0) م.م

 مْنَعُم بيبح نم نكلو ءٌتْرَذَع بيبح نم يبام ناك ولو

 امرك درب نب ٌراَّشِب لاقو --ح

 ءامآ 0 اُلِزاَن 207+ 1 كلا ٌدِكَتْنَب , 1 |١ طقل

0 

 (؟!يساكلا ٌمِعاطلا تنأ كنِإف دُعقاو ةاهِتَيْعبِل لخرت ال َمِراكملا ع

 :نامعنلا كلملا شطب نم هتيشخ يدْبُي ئنايبذلا ٌةغباتلا َلاقو - ي

 ٍدَسَأْلا نم ٍرْأَز ىلع "ناره الو ينَدَعْرَأ ''”سوباق ابأ نأ ُتْنْبُن

 .ماعطلا عالتنا :مُهَّللا )1١(
 .ةدتاملا :تاوخلا (؟)

 .تدرفناو تلزتعا : تذبتنلا (9

 .قيدصلا :ُلْخلا (14)
 ,ةأرملا نع ةيانك :علقملا (0)

 .لجرلا نع ةيانك ؛ةمامعلا وذ :مّمعملا (7)

 .قرطنو رازنا :ىشغُت 00
 .اهبلطل :اهتيفبل 0 (4)

 .وسكملا معْطُملا : يساكلا معاطلا (9)

 .نامعتلا كلملا ةينك :سوباق وبأ )٠١(
 .ةنينأمطلاو نمألا :رارقلا )١١(
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 :بيترتلاو يلاوتلا ىلع تايبألا يف ةيانكلا تاقحلم : © ج

 .ةدئاف الب لاملا عيضيف ىذألاو ْنملا عم دوجي هنأب ةلودلا فيسب ضيرعت -أ

 : حيوُلَت :ليصفلا لوزهم .حيولت :بلكلا نابج - ب

 .حيولت : . . .وكشت ال .حيولت :خباطملا ضيب - ج

 , ميرك ىلإ ةراشإ وأ ءاميإ :ٍديعس ابأ َنْرْرَي نأ كُبْسَح د
 .ناطبملا هِرْشلل زمر :مُهّللا يف ًاعاجش اي  ه

 .قارفلا قحتسا يذلا ةلودلا فيسب ضيرعت :باتع قارفلا .. -و

 بببسملا بوبحملا ةلودلا فيسب ضيرعت :ممعم بيبح نم يبام -ز

 . يبنتملا بضغل

 .حيولت :ٌبحلا رثتني ثيح ريطلا طْقْسَي - ح
 .ناقربزلا ٌوجهملاب ضيرعت : يساكلا معاطلا تنأف . .ٌءراكملا عد  ط

 .ِهتلْوُصو نامعنلا شطبب ضيرعت :دَسألا َنِم رَأز ىلع رارق ال - ي

 ضعب ٍلالخ نم كلذ حضْوَأ ؟ةقيقحلا نم اهّنَأ ىلع ةيانكلا ُمُهَق ٌروِجَي له "  س
 , ةلثمألا

 ناك ْنإو ةقيقحلل ٌبيرق ٌةجو هنأ ىلع اهظفلب ّذحألا ُنكمُي تايانكلا َّمظعم نإ : ج

 ضعب يلي اميفو .(ىنعملا مزال) ُهوعدن امب َجتنَتْسُملا وأ ءهنم دعبألا ٌدارملا

 :ةقيقح هنأ ىلع مالكلا رهاظ اهيف زوجي يتلا ةلثمألا

 ١ خبطلا ةرثكل ريثك دامرلا هل ميرك اهانعم مزال + دامؤلا ريثك .

 دعبب يقيقح لوط .يقنعلا لوط اهانعم مزال ه طرّقلا ىوهم ٌةديعب  ؟
 . ةفاسملا

 . لصاح بيبحلا غارف <« سالفإلا اهانعم مزال ه _ بيجلا غراف وه"

 لطبلا ىلإ ةراشإلا « ةرُهشلا اهانعم مزال هذانبلاب هيلإ ٌراَشُم لطبلا 4

 .اقح ةلصاح

 .ريقفلا عقاو نم سابللا ةنوشف <حرقفلا اهانعم مزال <- بوثلا َنِشْح هارت 0
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 ريفو ةروهشم ٍةغيلب ٍتارابع نم ٍةبسن نع ةيانكلل جذامن ةسمخ ركذا -7 س
 زووم

 :7 ج

 ١ تاهمألا مادقأ تحت نجلا .

 .ناميإلاب ُهَبَلَق ٌرْمْعَي ٌرِمُع ناك - ١
 "  سانلا نْيَب ِلْذَعلا َنازيم َماَقَأ .

 . هِطاسب ىلع ٌفاصنإلا َّجَرَد - 4

 . ِهْنَئفَج نْيَب ٌنامألا رّقَتْسا 6

 يوبنلا ثيدحلا نم هيلع ٌتعقو امم ةغيلبلا تايانكلا نم ًاسمخ ركذا - 8 س

 .ثيدح لك يف ةيانكلا عون نايب عم فيرشلا
 :8 ج

 . بسن هب ْعِرْسُي مل ُهَلَمَع هب أطبأ نم» :(غ) هللا لوسر لاق -أ

 . «تاذللا ("!هذاه ركذ نم اورثكأ» : (5) هللا لوشر اقوا

 .«ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاونب ٌدوقعم ليخلا» :(5) هللا لوسر لاقو - ج

 .نَمّذلا ةارضخو مُكاَيِإ) :(5) هللا لوسر لاقو د

 ُتْلِج امل اَعَبَت هاوَه ّنوكي ىتح ْمُكدحأ ْنمؤي ال١ :(ة6) هللا لوسر لاقو  ه

 ,؟هب
 «ىنعملا مزال ىلإ رظنلاب يهف ةقباسلا ثيداحألا نم ُلُك يف ةيانكلا عون امأ

 : بيترثلاو يلاوتلا ىلع
 . بَسَنلا ْوْلُعو .لمعلا ءوس :نْيَئْرُم ةفص نع ةيانك -أ

 .توملا وهو يفوصوم نع ةيانك ب

 .ثوملا هب ىنعو .؛تاذللا عطاق :تاذّلا مذله )١(
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 . ليخلا ىلإ ريخلا ةبسن نع ةيانك - ج
 . ءوسلا تبنم يف ةليمجلا ةأرملا انه وهو ءفوصوم نع ةيانك د

 .هححصي امم ميوقلا نيدلا ىلإ ىوهلا ةبسن نع ةيانك  ه

 ًءارَو فوصوملا ركذاو فوصوم نع ةيانكلا ىلع دهاوشو َةلِئْمُأ ةسمخ تاه 4 س
 , ةبانكلا

 : ئبرعلا ٌرعاشلا لاق -أ

 ةلبق نم ىذألا كينأي فوس ىذألا ٌمُفَده بو جرت نم ٌبُر
 :رعاشلا لاقو - ب

 رح متن يس عال ادخل نكُكشي نه
 :رخآ لاقو -َج

 ٍناجيتلا يود ُهُبَلابم ُْيَيِفَأ هِرْذَقلًريظن ال كْلَضَف ُلْضَعلا

 . بِيَملا يف ام ٌكِيْأِب بيجلا يف ام قْفْنَأ -د

 .تارُفلاو ىدرُب ٍءانبأل ءاَقشأ ليّنلا ًءانبأ - ه

 , فخ وذ الو هرفاح وذ َةَراّيْسلا ُقبْسَي ال -و

 ْ :54 ج

 .فوصوم :(قيدصلا) ىذألا عفد هب وجرت نم -أ

 :فوضوم (كتملا) اذهل نكشت 'نماتدم

 .فوصوم  :(كولملا) ناجيتلا وٌوُذ - ج

 .فوصوم :(لاملا) بيجلا يفام -د
 .فوصوم :(قْزّرلا) بيغلا يف ام

 .فوصوم :(نويرصملا) لينلا ءانيأ  ه

 . فوصوم :(نويروسلا) تارغلاو ىدرب ءانبأ
 .فوصوم :(ناصحلا) رفاح وذ -و

 ابد



 .فوصوم :(لمجلا) فخ وذ

 . اهيلثئأو اهياكْشأ نم كل نيبت ام لالخ نم ةيانكلا ٍةَغالِب يف كيأر ْرِجْوأ - ٠١ س
 رخآو بيرق نومضم يذ ظفللا نم لكشب ىذؤي نايبلا نم ْنف ةيانكلا ٠١: ج

 .ٍةدئافلا مزال مساب ديعَبلا وه دارملاو .ِديعب

 قوذلا شذخ َنود ءاشت ام اهيف لوقت «ءافرظلاو ءايكذألا ٌبولسأ ةيانكلا ُدَعُ

 ١ .مِهِباضغتسا ٌنودو «نيرخآلا دنع ءايحلاو

 .ًاليلق كدي طسبا :ليخبلل كّلوق كلذ ةلثمأ نمو

 .راطقلا كتاف دقل :ىباصتي يذلا ينافلا خيشلل ٌكُلوقو

 . كلوي ىلغأ ٍبَكْرَتِل :هاذحتت نمل َكُلوقو
 .ةظحل كًايذم :ىفطأ :راثرثلل َكُلوَقو

 !؟نوحاطلا يف يّئُْت له :َكُمَهْمَي ال نمل كلوقو

 فدأ يهو .زمّرلاو ةراشإلاو حيولتلاو ضيرعتلا نم ٌلاكشأ ةيانكلاب ٌنحليو
 .ًاريثأت ٌعلبأو امه

 ىف



 ةيانكلا ىلع ٌتانيرمت

 نم اهيَتُكُر ىلإ ُرِشَأَو ةيانكلا ىلع ًالاثم تاه ؟ناّيساسألا ةياتكلا انْكُر امه ام ١ س
 .فوذحمو رهاظ

 . حضاو ٍلاثمب اهيف لكل ْلُثمو «ىنعملا مزال ٍرابتعاب ةيانكلا ًماسقأ ُدّدع - 7 س

 ىنعملا نود نم ةيانكلاب ُهذحو ًادوصقم ىنعملا مزال ٌرابتعا حمصي له -7 س

 ىلع ميركلا نآرقلا نم ٍدِهاشب كتباجإ خضو ؟كلذ ٌنوكي ىتم ؟رهاظلا وأ ببرقلا

 نع «ةفص نع ةيانك) اهنم ْلُك َعْوْن نيبو يلي اميف ةدراولا تايانكلا ىلإ ْرِشَأ - ؛ س

 .(ةبسن نع «يفوصوم

 .[”7 :ىروشلا ةروس] © لعْألاَك رجلا يف ٍراوْلأ هيَ ْنيَرل : ىلاعت لاق -أ

 َدعَفَنَف سبلا لك اهطسب الو كقنع لإ ٌةلولْمم كدي لمَ الو :ىلاعت لاقو - ب
 .[7؟8 :ءارسإلا ةروس] © اًبوُسْحَت اَموُنَم

 . ('”ديدقلا لكأت تناك 2 نبا انآ امنإ» :9) هللا لوسر لاقو 0 حج

 : جَّرْشحلا نباب وُعدملا ٌحدْمَي ٌرعاشلا لاقو د

 جّرشَحلا نبا ىلع ْتَبِرُض ٍةْبُق يف ىدُنلاو ًةءورُملاو ةحامسلا نإ

 .لابجلا :مالعألا )١(

 .ةأرما : مَ )ع

 .فقحجملا محللا :ديدقلا (5)
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 : ةئساسُملا ٌحدمي تباث نب ٌناَسح لاقو  ه
 ْمُهبالِك "'كهَت ام ىتح ؟''نِز دع

 :ًاحودام ُدعاشلا لاقو -و

 ُهَثْيَنَأ يحاونلا ْيَأ ْنِب ٌرحبلا ٌرُه

 :ٌحدمي رعاشلا لاقو -ز

 اهِقْفدَت ْنِم فك ّلاملا كِسمُثال

 : رجاهم ٌرعاش لاقو ءح

 يِبْلَقو ينيع ءلم ززألا ٌنطْوم
 :ريهُز نب ٌبْعك لاقو  ط

 ُهُّكَمالس ثّلاط ْنإو ىغنأ نبا لك

 اهفافَع َرْنَق "ِرذِخلا ٍتاذب ُميِمَأ

 ٍلِبْقُملا داوُسلا نم نولَأسَيال

 ةَلِجاس ُدوجلاو ٌفورعملا ُهّتجْلَف

 اهيراجي ءْرِدقي ملو ؛ُتارفلا داك

 ٌنانْبْل ىوهلائ ُتخْرامنِنأ

 لوسي ""ءاننعاةلا ىلع اقوي

 ٌَناَضُي َّنيح ردا يفام ُلَمْجَْأو
 .ضيرعتلا ليبق نم ةيانكلا ىلع ًالاثم تاه  ث س

 . حيوُلُتلا ليبق نم ةيانكلا ىلع ًالاثم ٍتاه ”  س

 .ةراشإلا وأ ءاميإلا ةياغب ةيانكلا ىلع ًالاثم ٍتاه 7 س

 .زْملا ةياغب ةيانكلا ىلع ًالاثم تاه 8 س

 .نادلبلا وأ ةروهشملا ٍنْدُّملا نم ثالث ىلع ٍةلالَّذلا يف ةيانكلا مدختسا 4 س

 .ناسنإلا يف مسجلا ءاضُعُأ نم ثالث ىلع ٍةلالذلا يف ةيانكلا مدختسا ٠١ س

 .نورازي ؛ نْوَتْعُي 00

 . حابت نود ٌتّرصت :ٌرِهَ قف

 . همظعمو هتلتك :ءاملا ةجل 2

 .شّنلا :ءابدحلا ةلآلا (8)
 .نوصملا ةأرملا وأ ءارذعلا ةرجح :ردغبلا (6)

 .نيمئلا ؤلؤللا :ردلا )١(









 نم لوعفملا مسا ىنعمب وهف ؛ْعرَتْخُملا وأ ؛عَدبُملا .يشلا وه ل عدبل

 : لثم ؛لعافلا مسا ىنعم لمتخُي تاّيفرصلا يف (ليعف) ْنْزَر ناك نإو «عَدْبَأ لعفلا

 . حورجم ىنعمب (حيرج) :لثم لوعفملا مسا ىنعم لمتحيو ؛ملاع ىنعمب (ميلع)
 ْنِم مالكلا نيسحت هوجو هب فرعت يذلا مْلِعلا وهف ّيغالبلا حلطصملاب انأ

 :امه نيمْسِق ىلإ ُةئاحبأ ٌْتمِسُق اذه ىلعو .ىنعملاو ٍظفللا يتهج

 .هنييزتو ظفللا نيسحت هوجو لوانتتو ةّيظفللا تانّسحملا -
 .هنبيزتو ىنعملا نيسحت ةوجو لوانتتو ةيونعملا تانسحملا

 ىنعملا ضرع ليبس ىف لايخلاو نهذلا نم ًاقلطنم نايبلا ُملع ناك اذإو

 مالكلا هوجو بيلقت يف ةعاربلا راهظإو نئفتلا نم قلطني عيدبلا ملع َّنِإف «هنايبتو
 .ةفلتخملا اهلئاسوب ءانسشحلا جّربتت امك

 ٌرتعملا نب ب هللا ذيع وه ملعلا اذه عضاو نأ اهثيدحو اهميدق ةغالبلا ُبتك ُركْذنو

 زتعملا نبا عم تناك «لامعتساك ال ملعك هتيادب نأ حججرملاو «ها157 ماع ىفوتملا

 نوفيضيو ؛هنونف نم ٌدوجوملا نوفشتكي اوُلَظ ةغللا لاجر نكلو ؛؟عيدبلا) هباتك يف

 ًابْعَص ًارمأ هب ٌماملإلا راصو .ريبك ذح ىلإ ِهتاعيرفتب مّحضت ىتح اهنم ٌدجتسملا هيلإ
 . بسانملا رايتخالاو «قوذلا ميكحت ىلإ نيفلؤملا نم انريغبو انب ادح امم «ةياغلل

 مهدنع امب راظنألا راهبإب نيينعم ىلطسولا روصعلا يف نرماظتلاو ءارعشلا ناك

 ةّرتجم تناك اهنألو «تاّيعيدبلاب ْتفِرُع دئاصق هيف اومظنف «ّيعيدبلا نئفتلا نم

 فم



 ملف ؛لّبقتلا مدع وأ ةءادٌرلا ىوتسُم ىلإ فلكتلا اذهو رارتجالا اذه اهب ّطَح ةفّلكتُم

 .ةطتحملا ثثجلاك بتكلا ٍنزاخم يف ثتابو ءٌزارمتسالا اهل بتكي
 لالخ نم «ةرصاعملاو لّبقتلا نم عيدبلا ملع ٌبيرقت انْلَّواح ديهج ٍدهجبو

 انلضفو .ةغاستسالا نم ولخي الو .ماهفالا ىلع ٌرسْعَي ال امم لك نم ضعب رايتخا

 ضنلا نم ىّشلتُملا هجاوُي ام ْلْوَأ ظفللا نأل ةيونعملا لبق ةيظفللا تانسحملاب أدبن نأ

 ةغالبلا مولع نيب ٍطّسوتم عقوم يف عيدبلا ملع انلعج انثأ امك . ءورقملا وأ عومسملا
 تاّينهذلا ىلع مئاقلا يناعملا ملع نم ٍطاقتلالاو ةظحالُملا ىلإ ّبرقأ ٍهنوكل
 . ةغالبلا نم ٌسيلو قطنملا نم هنأكو (ةدّرجملا تاّلقعلاو

 : ةيظفللا تانّسحملا

 جرذألاو ْمهألا اهرابتمناب ارْشَع ةّيظفللا ةيعيدبلا تانْسحملا هذه نم لوانتن
 :يلاوتلا ىلع يهو ءالامعتسا

 مزلي ال ام ٌموزُث - سابتقالا - عيصرتلا  جاودزالا  نزاوُّتلا - سانجلا  عَجسلا
 . ةئباعُملا - ساكعنالاب ٌليحتسي ال ام  رّدّصلا ىلع زجَعلا در -

 : ةيوئعملا تانسحملا

 : يلي ام ةيونعملا تانسحملا هذه نم لوانتن

 .هسكعو ملا هبشي امب حْدّملا - ٠ .قابطلا ١

 .رْشّنلاو ئطلا . ةلباقملا - "

 .ةرياغملا  ه . ةيروّنلا - “٠'

 .فراعلا لشهاجت ٠ . ليلعتلا نسم

 .ميكحلا بولسأ - ١ .ريظنلا ٌةاعارم  ه

 .ىنعملا عم ظفللا فالتثا - ١ . ةلكاشملا 5
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 : هفيرعت -أ

 هبشُي امب كلذو «فورح ْنِم امهئب ّلُك يهتنت ةنت ام رخآ يف نيتلصافلا ُقفاوَت ٌوُه

 .ةدحاولا ةديصقلا يف ِتْيَب لك نم ٍريخألا رطشلا يف يورلا

 ٍةمدخ يف ُهظفل ءاج اذإ نييزتلا نع ًالضف ةغالبلا ىلإ ٌبرقأ ٌعَجَسلا نوكيو
 . فلكت الب ىنعملا

 تكن َرَحماَو َكَِيرل ٍلَصَم ٌرَئْوَكْلا كتيطعأ اَنِإ» :ُرَئْوكلا ةروس يف ىلاعت لاق

 0 ةءارقلاب كلذو . « بألا وه كَلَكنإَم

 .ْمِلَسَف َتَكَس وأ ؛ْمِنَُف ًاربخ لاق ًادبع ُهَللا َمِحَر» :(كلك) هللا لوسر لاقو

 اذهل اوّبَجْعا» :هّلْوُق """«ةغالبلا جْهْنا يف بلاط يبأ نب يلع مامالا مالك نمو

 .مْرَخ نم ٌيْقنَيَو ءمظنب ُعَمْسَيَو .مخلب ماكتيو ؛يخشب ؛ ٌرظني ءٍناسنإلا
 ٍمكجو ٍبطح نم يلهاجلا رثئلا يف عبتم ةوساو «ٌفورعم ف عججسلاو

 عسا ليل مهيلا تدع تح ةضاج نايعلا لحتادر .اياصوو َظَياوَمَو

 ؛ يدايإلا ةذِعاس نب نسف ُنهاكلا ناّهكلا عمشّسي اومزتلا نم رهشأو .؛ناَهكلا

 . عوجْسَمْلا رثنلل ةيبدألا جذامنلا ّنْيَب اهنم ا ةروهشم ٌةبطخ هنع انئءاصوو

 ّيضرلا فيرشلا لمع نم هلاوقأو همكسو يلع مامإلا بطخ هيف ثعمجم باتك :ةغالبلا جهن 1١
 .ه51٠14 ئفوتملا

7 



 نامزلا عيدب ٍتاماقم يف ُهَّراهدزاو ُهَجْوَأ غلب يذلا ْمَجَسلا نأ ظحاليو

 فارطإلا ليبق نم وأ «تاماقملا ديلقت ليبق نمف ُهدْمعَت ْنِإو ءاهّراركت ٌبيدألا

 . هكفتلاو

 . مويلا دئاسلا وهو الس رم ًارثن سلا نم يلاخلا رثنلا ىحسيو

 : نيبدألا رثثلا يف عجّسلا نِم جذامن - ب

 : هل ٍةبطخ نم يدايإلا ٌةدعاس نب نسق لاق ١

 ءٌتاف تام نمو ءٌتام شاع ْنُم ءاومعو اوُعَمْسا مث ءاوعمتجملا ٌسانلا اهَيأ»

 باس ٌراهْنَو "”جاد ليلو ؛ٌتامكحُم تايآو ؛ٌتابنو ٌرَطُم ءتآ ِتآ َوُه ام لكو

 ْمأ ؟اوُماقأف اوُضَرَأ ؟نوعجْرَي الو ٌنوُبِهذي ٌسانلا ىرأ يل ام . .جاربأ ُتاذ ٌءامسو
 .؟. . ؟اومانف اوسبخ

 :ايندلا مذ يف هلوق بلاط يبأ نب يلع مامإلا ىلإ ٌبِسُنو - ١

 ْمَُلْسَي الو اهلاوخأ ٌمودت ال «ةفورعم ٍرْدَملاِبو ."”ةفوفُحَم ٍءالبلاب ٌراد»

 "ل . مودعم اهيف ٌنامألاو ؛مومُلَم اهيف شْيَعلا 1 , ؟اهُناَرُ

 :هعبا يف يدهملا ةفيلخلا يَّعُي "؛ةيْيَش نب ُبيِبَش َلاقو -"
 الو ءًارْبَص  نينعؤملا ٌريمأ اي  ٌكيّمْعَأو ًارَجَأ (0تّْئَزُر ام ىلع هللا كاطعأ»

 .ملظم :جاد )١(

 .رمتسم ئداه :جاس (؟)

 .ةطاصم :ةفوشحم (*)

 .اهيف نرميقملا اهلهأ :اهُلاّرن (4)
 .ها١٠١ يفرت ةرصبلاب ماقأ خبلب بيطخ (5)
 .تْيصأ :تنرزر ()

 مي



 0 .ةمغن [اهِدعَب نم] كْنِم َعِرَن الو اق َُ ب كمالب ُهّللا دي

 ؛*'عئاذمهلا نامزلا عيدبل «ةّيدرقلا» ةماقملا يف ءاجو - 4

 «مارحلا تيبلا نم ًالفاق ؛مالّسلا ةنيدمب انأ انيب :لاق ماشه نب ىسيع انئذحا

 كلت ىضفقتأو ؛فئارطلا كلت ٌلئَأتَأ «ةلجّجو ىطاش ىلع :2"!ةلُجرلا َسْيَم ٌسيمأ
 ىشيو :ْمُهَئانْغَأ ٌبرطلا يوُلَي نيمحدْرُم ٍلاجر َةَقْلَح ىلإ ٌثيهتْنا ذإ «فراخُرلا

 ٍتوص عْمْسَمِب ُتْفَكَر ىتح ؛ْمُهّقاس ام ىلإ ٌصْرِحلا ينقاسف ؛ْمُهَئادشأ كجضفلا
 صْقْرُي "وان وه اذإو .ةمحرلا ٍطاْفَو ؛ةّمحَهلا ٍةذْشِل ءدِهجو ىأرم نود ِلِجَر

 . .هَدْنِع ْنَم كحضُيو (هَدْرِق

 :**0يريرحلا دمحم ىبأل «ةّيروصلا» ةماقملا يف ًءاجو نك

 ءروُص ةدلب ىلإ روصنملا ةنيدم نم ٌتْلحترا» :لاق ماَمَه نب ٌثراحلا ىكح»

 هدم ىلإ“ يا .''"ضفخو ٍةَعْفِر اذ اهب ٌتلّصَح اًملف

 : . ٌةاساوُملا ىلإ ميركلاو للواىأألا ىلإ ميقسلا ناقوت

 يئرت '””ةد ةدايز يم ةبيدألا لوق ةفلك الب ًاًيوفَع ًءاج يذلا ثيدحلا عجسلا نمو - 5

 .بضغلا «ةمعنلا فالخ :ةمقتلا )١(
 يهو ةماقملا عارتخا لضف هيلإ دوعي ؛نامزلا عيدبب ٍبّقلملا لضفلا ربأ ؛نيسحلا نب دمحأ وه (8)

 ةنم ةأره يف يفوتر ه10 ةئس نايلمه يف دلو .ةفيفخل حور ُتاذ «بولسالا ةعوجسم ةصوصنأ
 .شهلأ 18

 . قاسلا قيقد تبن : ةلجّرلا (0)

 .دررقلا صيقرت فرتحم :داّرقلا (9)

 يف َيناذمهلا دّنُق ءرعشلا مظن ؛ه447 ةنس ةرصبلا ةيحاض يف يريرحلا دمحم وبأ مساقلا دلو («#)
 .ه8015 ةئس هتافو ثلناك ؛ هتاماقم

 .ءافرلاو ةممنلا ؛صضفخلا (4)

 . ٌتقشا : : تقت 2(

 .بيبطلا وهو سآ ج : :ةاسألا (0)
 ةنس تيفوت ؛ةثيدحلا ةيئاسنلا ةضهنلا تادئار نم دعت هرصم يف تشام ةينانبل ةيدأ :ةدايز يع (9)

 .م١14

 ما



 :دّرغملا اهرئاط

 هه ا« ل 2. .]1
 كرتف هيلع ليللا ىنحناو « هيخانج ب 0 1 1 تايم هَ تلا نينا تيب ردع كان ش

 ا ا 100 هينُي را :

 مال ا «. .هّتامم يف ُهّشعن ٌناكو «هتايح

 ما



 : هفيرعت -أ

 ءٍودحاو ٍةرابع نمض امهانعم يف نْيَفلتخم امهقطُن يف نيهباشتُم نيظْفْل ٌعامتجا
 .رثتلا يف مأ رْعّشلا يف امهعامتجا ناكأ ءاوس

 :ًارعش مهدحأ لاق

 ا ةبحَر انلَح انْلَكَح :ًارثت مهُّدَحَأ لاقو

 ٌعون :يه بناوج ةعبرأ ْنِب فورحلا ِتلئامت اذإ ًامات سانجلل لاقيو
 دقو .نْيتسناجتُملا نيتملكلا َنْمَض ءاهُبيئرت ءاهُدَدَع ءاهليكْشَت وأ اهطبض «فورحلا

 يف دْرَر امك امِهْيَلِك يف وأ دجاولا سانجلا فرط يف ٍةملك نم رثكأ ٌسسناجتلا عّمجي
 :قباسلا تيبلا

 . هبات + ب - هبانب

 .هب + انب < هب انب

 سانجلا ٌنوكيف لّثامَّتلا يف ةعبرألا بئاوجلا هذه نم ٌبناج لتخا اذإ امأ
 : ةيلاتلا ةلثمألا يف امك ءاصقان

 .(فورحلا عون لتخا)» .ماسجلا رومألل َماسُحلا عد

 .(اهليكشت لتخا) .ٍفّلَخلا نم ٌفْلُخلا ٌنسْحَي ال

 .ةعساو ىنعمب ةفص :ةيناثلا ةبححرو .اهتحاسو رادلا ءانف :ىلوألا ةبحر )1١(

 مم



 .(اهددع لثخا) .ىدأمتو َىَداَه دقل
 هاك كي ) هع 3 0 5: 8 :

 (اهبيترت لتخا) 0 فئاحصلا دوس نع يفن ١'حئافصلا ضيب -

 نيب ةفيرط َةَسْبالُم عنطْضَت طب هنأل ةّيظفلل ١ تائسحمل ا نم ٌسانجلا ْدَع دقو

 لامج لقيو .نافلتخحم امهايئُعَم اذإف هدحاو ىنعمب انوكت نأ ضرتُْي «نيتملك

 صن يف هْنِم رْثكَتسُي امدنعو ىنعملا باسح ىلع ًاَرَجَتْسُم ًافلكتُم يتأي امدنع سانجلا

 .لحاو

 : صقانلا سانجلاو ًماتلا سانجلا نم جؤامن - ب

 : يّرعملا ءالعلا وبأ لاق ١

 ”ناسنإ رغذلا نِيَعِل تخرب الف ا"يبذالُيًانالإ َكَرْيَغ ْنْلْن مل

 : مهد لاقو - ؟

 ْهِضْعُب ىلع ُسانلا َعمَجَأْذَق مشع يف ٌرْهَذْلا َكامَر اذإ

 ْمهضْرَأ يف تنام "عه ضْراو 2 مهراَذ يف تمدام *”غجرادف

 : ًاسْنِجُم دأ لاقو - '”

 ا :ْ؛َءْلَكا آو 2: (00ئ :ح بالا ٌتْفَّرَط

 : (3848) هللا ليش لاقو

 . «ةمايقلا موي ىلإ ٌرِيكلا "”اهيصاونب ٌدوقْعَم ليخْلا»

 .بّتُكلا اهب دصق :فئاحّصلاو .فويسلا اهب ٌدصق :مئاغصلا )١(
 .ىمتسُي :هب داليا (0)
 .اهوؤبؤبو اهَداوَس : نيعلا ناسنإ ()

 .مهعم ًافيطلو مهل ًايرادُم نك :مهراد (4)
 .ةعناصملاو ءاضرإلا نم رمأ لمف :ْمهِضرأ (0)
 . يرهظ بعت : ينتم لك )30

 . صأرلا ةمدقم يهر ةيصان عمج : يصارلا فق

 م4



 : '*/فئشألا نب ٌساّبع لاقو © .(©) ءيمك م 1

 راو نوم ءادغاللهيف كخف دمرو 0 م تاني بف 0” اس

 ١ **"ضرافلا نبا لاقو : ) هه اوعلا ل“ 0 د لإ»
 انايخأ ”ِثادججألا رْفُح يف ٌنحنو اتاينخأ لاخلا كتاذ ٌفِيط اتاَو ول ننس ه1 0(0) . بصل .ءم و نع و# ل 2

 ماع هتافو تناكو «لزغلاب رهتشا :ديشرلا ةفيلخلا رصاع ّيدادغب رعاش : فنحألا نب سابع ()
 .هال؟

 .فيسلا :ماسحلا )١(

 رن :حنف (0)

 . كالهلا :فعحلا (2)

 .ه77 ةنس يفوت .رصم يف شاع فوصنم رعاش ؛ٌيلع نب رمع ؛ضرافلا نبا («)
 .ءادوسلا ةماشلاك هجولا يف ةنسبح :لاخلا (4)
 .روبقلا :ثادجألا (46)

 .توملا نم انثعب :انايحأ )١(

 م46



 :هفيرعت -أ

 اقفاوتت مل ْنإو ءِنْزَولا يف مالكلا نم نيتلصاف وأ نيتلمُج لك ٌقفاوتن نأ وه
 :فورحلا رخاوأ يف يأ ةيفقتلاو ةعجاسملاب

 .[5١و ١8 :ةيشاغلا ةروس] © ٌدئوُتبَم "” ٌنِارَبَو ٌةئوُفِصَم ') ٌنراَبَول : ىلاعت لاق

 ريخألا فرحلا فالئخا ىلع (ةثوئبمو ةفوفصم) نيب نزولا يف قفاوتلا تظحال

 ظفللا ٌنيسحت هنأش نم «ٌنُزاَوت اذهف (ثب «فص) لصألا ةدام يف (ماثو ءاف) امهيف

 هرْعَّشلا نم تسيلو رْغُشلا ُهبْشُت ةّيظفللا ىقيسوملا نم برض ٌةعاشإو ءهب قطنلا دنع
 امك رّركتو اهّسْفَ لاط اذإ ًاصوصخ-و ءسوفنلاو عامشسألل ٌةباَدَج هيف ىقيسوم يهف
 الهو .امهاوسو ٌةيشاغلاو ةعراقلا :اهنمو ةيككملا ميركلا نآرقلا رّوس نم ٍديدعع ىف

 ىّتني اَذإ ٍلئَر9 :ىلاعت لاق ؛ًاضيأ ةيكم يهو ليللا ةروس نم نزاوتمو ليمج صن

 2 نتي لأ نم 66 © "قتل ْوجبَم إ © ألو مالا نكح اني © لم نإ رت ©
 .[/ ١ : ليللا ةروس] # 02 ىرتبلا مرسم مرعى مف 2 تلا, َّنَدَص دو

 يف ْحْبْقَي هدجن ًاباذج ًاقيشر ودغيف يرثنلا صنلا يف نزاوتلا لمجي نيح يفو

 هيلع ودبتف ىقيسوملا يف ىقيسوملاو «نزولا يف َنزولا ْمَحُفُي هنأل .ءمظُلاو رعشلا
 : نيماظنلا دحأ لوقك .عانطصالاو ٌةفلكلا

 .دئامولا ؛قرامتلا )١(

 , طسبلا : ّيبارزلا ن0(

 .رخآو ناسنإ نيب فلتخم :ىّتش (0)

 مك



 ءانيوقألامك .ءلانف َلاَضَو مقرف ٌمقو باو َبانأ

 ىلإ ُجاتحيو بسنألا وه ةيرثتلا بيلاسألا يف ُنزاوتلا ىقبي ؛لاح لك ىلعو

 ٌممجي دقو .مالكلا تارقف يف هّبجحي ىتمو ِهيدْبُي ىتم اهب فرعي «رئانلا نم ٍةربخ

 نفت اذإ عجْسلاو نزاوتلا نيب

 : (لصاوفلا ِنّراوَت َمَم) رثُنلا نم جذامن - ب

 هل ٌتدقُع موي ةيواعم نب ديزي ىلع ينثي '"”صاعلا نب ديعس نب ورمع لاق -

 :موقلا نم سلجم مامأ ةفالخلاب ةعيبلا

 قف ٌقبوُس ٠ . ةّنونمأت ُلَجَْأ .هنولمأت لمأ ؛ةيواعم نب ديزي ّنِإَف د اًمأ

 «. .ٌرافف ُهُمْهَس عروقو ؛"'اًدَجمف ٌدِجوُمو

 0 لاقو -؟

 مكلو ةدماما يدك 7 ا 0 مب

 5. .انيلو اميف لدْعْلا انيلع

 ا وهو نزاوتملا هبولسأ نم ؟***)ظحاجلا ٌنامثع وبأ لاقو - "

 نم تكحض ٌتئش ةفش | . .ًافرَظ ّيِثح فرظو ًامْلِع َءىِلُم ًءاعو ٌباتكلاو»

 َتْنِش نإ 1000 هئثش نإ .هيدئارف نم تْبجع تعش ْنِإو «هرِداوُت

 .ها/٠ ماع لتقف كلملا دبع ىلع جرت :مكحلا نب ناورمل ٍدهع يلو ناك .يرمألا قدشالا هّيقل (©)

 .دجملا يف هريغ قبس :َدِجْم )١(
 .ه87 ةنس يفوت ةيمأ يب راصنأ نم دئاقو بيطخخو ةيهاد 0 : هيبأ نب دايز (©©)

 .نوعفادمو نوماحم :ةكحاذ (")

 ٌبحاصو ؛يسابعلا رصعلا باتك رهشأ «ينانكلا رحب نب ورمع همسا : ظحاجلا نامثع ربأ (© ©8)
 .ه1066 ةنس يفوت ..ءالخبلاو .ناويحلاو :نييبتلاو نايبلا :اهنم ةروهشم تافلوم

 ماا



 «كتاف كسانبو ءرْغُم رجازو ولم ظعاوب ديلا نمو .ةظعارم ()”كئنجشأ

 ؟ٌسَرْحَأ قطانبو

 كيرغُي ال يذلا قيدصلاو :''”كيرطُي ال يذلا ٌُسيلجلا وه ُباتكلاو ..

 رْفّسلا يف ٌكُسيطيو «راهنلاب ِهِبعاطك ليللاب كعيطي . .كّلمي ال يذلا قيفرلاو
 لق "0 فحل ١ يف هتعاطك

 :نيدلاولا ةعاط عوضوم ىف ءاشنإلا بتك دحأ يف ءاجو  ؛

 ءًاليمج ُدرت كنأب امهرعشت الو «ةّربملاب امهلِباعو ؛ًةذوملاب امهيلإ ُبّرقت١
 حبصيس ُهْدْرَت نيد ٌربكأو . .ٌريثكلا ٌريثكلا كايطعأ نمل «ليلقلا ٌليلقلا ٌدرت تنأف

 . «ةايحلل لبقم هنكلو هارت ال ٍفلخ ىلع ءُهُدعَت ًاضَْف

 .ةظعوملاو دجلاب كتنزحأ :كثجشأ )١(
 ؟كل نيأ نم :؟كل نم 4

 .ةيلسنلاك ءاهلإلا نم لعاف مسا :ِلُم )5( 
 .اقلمت كحدمي :؛كيرطي (4)
 .رفَسلا فالخب ةماقإلا»و روضحلا ءانه :رّضحلا (0)

 مه



 جا ودزالا- +

 : هفيرعت -أ

 نيتلصافب نايهتنت ٍةرابعو ٍةرابع وأ ءظفلو ٍظفل نم نيرواجتُم ٌققارت وُه
 :نالاثم ناذهو .جاودزالا قيقحتل ىشم ىنثم اهدورو عم عجسلا يف امك نيتهباشتم

 .(نيظفل جاودزا) .ٌرَفَظ ربَص ْنَمو ءدَجَو دج نم

 (نيترابع جاودزا) .ًاسيلج لَظأ هيلإ ءأسينأ ٌباتكلا ُتْذَحْنا
 ِرَدَكلا َدْمَي ْنِإ :نيترابع يف نيظفل نيب جواز دقو يناذمهلا نامزلا ٌعيدب لاق

 0 2 دعبو ءَاوُفَص

 ا «مهتعاربب باجغإلا ناين راظنألا َتْنَل اولواح «تاماقملا ّنف يف هٌدّلقمو

 يف ءاغلبلا ءابطخلا دحأ ظيرقت يف يريرحلا لاق . ظافلألا نم ٍةعبرأ وأ ٍةثالث لك نيب

 : هتامز

 انه اهف .هِهِظْعَو رجاوزب ٌعامسألا ٌعرقيو ءهِظفل رهاوجب ٌَعاجسألا مبطي ره»
 . ةيلاتلا ةرابعلا يف اهريظن عم (ظ ر ءعبع) فورح ثتحجودزا

 تيظح دقو .تاماقملا ا .ةصاخو ؛هدعب ءاج نمو ظحاجلاك

 نأ تثبل ام اهنكلو ءاهنيح 6 اهنيح يف فارظتسالا ضعيب هريغو جاودزالاب مهتانيسحت

 .ذوبنملاو لولمملا لذتبملا نمه ثحببصأ
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 جاودزالاو نزاوتلا دجن دق «مومعلا هجو ىلع ؛ميدقلا يبرعلا رثنلا يفو

 ةرتفلا يف رثنلا صئاصخ نم اناك ىتح صوصنلا نم ريثك ٍديدع يف نيعمتجم
 ءوض ىلع لإ ًاحابقتسا وأ «ٌةداجتسا اهيلع مكحن نأ انل سيلو اهدعب امو ةّيسابعلا

 .لاحلا ىضتقمل مالكلا ةقباطملو «ىنعملا ةباصإ

 ةيعيدبلا تالواحملا هذه نم يلاخلا ٌلسرُْملا بولسألا نأ ىفخي الو

 ريثأتلا يف يلمعلاو غاستسملاو ٌثدخألا بولسألا وه ةفلكتملا تانسحملاو

 . . دئأتلاو

 جاودزالا نم جذامن تاس

 .لاز لاح امو «تام ٌتاف ام

 ١ نْيْزب ُءالتبالا َسْئَلو ءنْيَشِب ءاقثالا سيل .

 .ٌريطم ٌبطَر ِكَوجو دم تنحل «يدالب ' 
 .ٍنوفُجلا يف كفطعو «نويعلا ةلم كتيأر  ؛

 . راخّتسا ٌراح نمو ءراجتسا راج نم  ه

 ١ **)ديمعلا نبا ىلإ هل ةلاسر نم '*”يديحوتلا ناّيح وبأ لاق :

 ًاحيرص ًارفُك لخبلا ىري نْمم انأ نيأف . .ليّسلا يب لاسو «ُليِوْلا يب لح»

 رحب نعو ؛نالطُهلا نع ''”هّفت :ت ال ءامس نع انأ نيأ ؟احيحَص ًائيد لاضفإلا ىريو

 حدعتأ ال ملو ؟هئالب دصقأ ال مل ء[كاذو] . .ناَجْرَملاو ؤلؤللاب الإ ٌفِذقي ال

 . .؟ُهَعْفَن يعدتسا ال ملو :©"0هَعْبَر ُنكْسأ ال ملو ؟2””ةدانز

 طخب خسنلا ةفرح نهئمي ًاريقف شاع :هباّتكو يسابعلا رصعلا ءابدأ رابك نم يديحوتلا نايح ربأ (8)
 هول ماع يفوت .ةسئاؤملاو عاتمإلا باتك هل ءءلي

 .ه775 ةنس يفوت «يسابعلا رصعلا ءارزوو باك يفلأتم نم («*)
 .فقت الو لكت ال :رتفت ال )١(

 . هتبرجت نع ةيانك هدائز حدقو .رانلا هب حدتقت رجح :دانّدلا (9)

 .هرايد :هّعَبر (9)
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 عيرضتتلاو عيصْرّتلا  ه

 :فيرعت -أ

 وه ؛يغالبلا فرُملا يفو رهاوجلا فصرب ةئيزلا هلأ عيصرتلا يف لصألا

 .اهبّراقُت وأ زاجعألا قفاوت عم ظافلألا نزاوتب نوكي ةّيظفللا تانسحملا نم ٌبرض

 :نائكر عيصرتلا يفف

 . ظافلألا نزاوت :لوألا

 .اهبراقت وأ (تاملكلا تاياهن) زاجعألا قفاوت : يناثلا

 :زاجعألا قفاوت عم عيصرتلا ىلع ٌلاثم اذهو

 - ١ :راطفنالا ةروس] 4ريمَج ىنل َراَجُفْلا إو ريع ىنل ٌراَردْلا َّنإ» :ىلاعت لاق

 ١15[.

 :رفوت روكذملا دهاشلا يف

 .ميحج ءميعن ؛يفل .ٌراَجفلا «ٌراربألا ْنِ : ظافلألا ُنزاوَت

 . ميحج (ميعت : زاجعألا قفاوت

 ناك اذإ عيصرتلا دعبتْسُي الو .ينآرقلا ظفللا تانسحم نم غيلب ٌميصرت اذهف

 َنيِبسملا َبنِلا اَمهَتِلاَمَو»9 :ىلاعت هلوقك براقتم ىوتسم ىلع قفاوتلاو ٌنزاوتلا
 /١١1 -1١18[. :تافاصلا ةروس] «مقّحتنلا طرقلا اَمُهسَْدَعَو

 . اقطُت ٍنابراقتم ٍناَفْرَح امُهَو ميمو ٍنونب نايهتنت ناتظفل : ميقتسم  نيبتسُم

 : براقتلا اذه اندنع ظافلألا نزاوت يفو
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 امُهاْيَدَه ءامُهانيتا

 طارّصلا .«تاتكلا

 ميقتسملا «نيبتسملا

 .ُهَل انلثمو هاتفّرع امك يعيدبلا عيصرتلا راطإ يف نيتيآلا يقبي براقتلا اذهو

 نأ باوجلاو ؟رثنلا يف نوكي امك رعشلا يف عيصرتلا نوكي له :لءاستن دقو

 يف ًانزو ُلْحْدُي هنأل ةبوعصلا نم ٍءيشب ٌنكمم رعشلا نم ٍتيب يف لمُجلا عيصرت
 :هيف لوقي .ةروهشملا هتيئاب يف دراولا مامن يبأ تيب هتلئمأ نم اوركذ دقو ؛ٍنَزَر

 ىنعملل ٍظفللا ةقفاومب ألإ نوكت ال ًارغِشو ًارثن عيصرتلا يف ةداجإلا نأ ىلع

 ةرابعلا يفو ءظفللا ىقيسوم يف بارطإلا ىّمحت اهطْرَشو ءرهاظ ٍفلكت نرد

 .اهتلْمْجُب ةعضرملا

 ؟عيرصتلا وه امف ءعيرصتلا فيرعت ىلإ ينأن فيرعتلل ًارارمتساو

 ٍتيبلا نم ٌرطْشلا وهو عارضملا نم هظفل ذوخأم يعيدب حالطصا : عيرصلا

 ريخألا فرحلا وهو «ّيورلا يف تيبلا يرطش يأ نيعارصملا قفاوتب «ّيِرعِشلا

 :يفوش دمحأ لاق .دئاصقلا علاطم يف ٌةريثك هتلثمأو .ةديصقلا نم رّركتملا

 .ٌعلَطُم وهو ؛ةمومضملا فاقلا هّيورو عْرَصُم انُه ُثيبلاف

 ”*!نادَئرَقلااهُبأ َنْوكلا ئهدام ٍناملْعمَتامُثتنَك نإ ينآبن

 . ملطَم وهو ءٌةروسكَملا ُنونلا هُيِورَو َّحّْرَضُم انه ُتْيَبلاو

 .م1970 ماع نييسنرفلا لبق نم اهفصقو قشمد ةبكن يف هتديصق معلطم عر

 .م1944 انيَّسم لازلز يف هتديصق علطم (©©)
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 تايبأ نم ديدعلا اهدغعَب ءاج امو تاقلعملاك ةميدقلا دئاصقلا نم اًيئركاذ يفو

 دقو .ُتلاط املك ةديصقلا ىلإ لخدملا ْنْسحُي عيرصّتلا اذهو .ةعّرصملا علاطُملا

 ىلع ٌموقي يذلا عيرْضُنلا َةيّمهأ دكؤي ام اذهو .ُهنم ٍءزجب وأ اهعلطمب ةديصقلا فَرْعَت

 . .ضرافلا نبا ةّيئايو يرتحُبلا ةيئيسو ؛ماّمت يبأ ةّيئاب : لوقنف نيترم ًارّركم يورلا

 لب



 نيمضتلاو سايتقالا 5

 : فيرعت -أ

 يف امهو .ًانْبِض لاخدإلاو لخألا امهنم ْلُك ينعت ناتملك نيمضتلاو سابتفالا
 وأ ٌرهِشَأ وأ ٌلَمِجأ ُهْنَأ دقتعُي امب مالكلا نيت يتلا ةّيظفللا تانسحملا نيب عيدبلا ّنف

 ىذؤملا وأ ًارعِش موظنملا يف نيمضتلا وأ سابتفالا نوكيو .هيلإ لَحْدّملا نم مهأ
 : يه ةثالث دراوم دحأ نم كلذو موظنم ريغ أرثن

 .ميركلا نآرقلا ١

 .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ١

 .روهشملا رعشلا “٠

 :مهدحأ لوق ميركلا نآرقلا نم سابتقالا ةلثمأ نمو
 مفنيظع ْنُكْدِيك'ةللاَدِهَش ىئعنأ قدصأ يكل اره تنل

 :ةيآلا ٌُمامتو 18 ةيآلا ءفُّسوي ةروُس نم ٌساتقا ؟ميظع ْنكديك» هلوق يفف

 . 4كم ندي نإ َندَبَك نم ُمَنِإ َلاَم رْبُد نم دق ْمَسِيِمم ارامل
 :رعاشلا لوق فيرشلا يوبنلا ثيدحلا نم سابتقالا ةلثمأ نمو

 هرباعو ٌبيرغ اينّدلا يف ّينأل» ٍِهِماقُم ٌقْوَف َلاملا ٌُميقأ ُتْسْلو

 ايندلا يف ْنُك١ :هباحصأ دحأ يصوُي (5) هللا ٍلوسر ٍلوق نم سنْفُم اذهف
 . '”:ليبس رباع وأ ٌبيرغ كتأك

 ) )1١ص ةّيوونلا نيعبرألا نتمم رظنا .(4) رمع نبا نع نوعبرألا ثيدحلا 177.
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 :رعاشلا لوق رعّشلا نم سابتقالا ةلثمأ نمو

 ل حيرقلا نْمَجلل ِكئوعد» ُدْهَسُم ِكاوه يف ريسأ ينأل

 0 ا وا وريح

 :تيبلاو .«هتاّيمور» يف ثءاج يتلا ينادمحلا

 يلا ٍليلقلا مونللو يدل ٍدّهَسِملا حيرقلا ٍنْفَجلل َكُتوعد

 نيمضنلا ىلع ةعباتتملا تاليودلا رصع يف نيماظنلاو ءارعشلا ُتْفاهَت ظَحاليو

 ريجم رعاشلا لاقف ؛رخافملا نم ًةرخفمو «ًابيجع أف كلذ اودع ىتح سابتقالاو

 يرُيط نيمضّنلا نع ْرْجْؤَأ ملو هارأٍنويد لك ٌمِلاطأ

 يرِيَغرْغِف ْنِيُةْفْضِن يرفشِؤف  ىئفمويفٍتيبّلُك يمض
 نآرقلا نم ٍلخألا لاح يف «سابتقالا» ةملك َلامعتسا ةغالبلا ُءاملُع َبْلْغ دقو

 ةملك لامعتسا اوبْلغو .ةكربلاو ةّيناروُتلا نم امهيف امل ؛فيرشلا ثيدحلاو ميركلا

 مأ هبحاص ىلإ َراشَأ ءاوس ِهّصنب ًارْعِش ذخأ اذإ رعاش نم رعاش ٍدخأ ىلع ؛نيمضتلا»
 ب

 : نيمضُتلاو سابتقالا نم جذامن - ب

 نم ًانَّمضمو ؛ميركلا نآرقلا نم ًاسبتقم «ةيذجلا هتلاسر يف نوديز نبا لاق -

 هحارّس قلطيل هفطعتسي روُهَج نب مزحلا يبأ ىلإ رذتعي وهو «يبرعلا رعشلا
 .؟*”مِشاك اهادهأ ًةميمن الإ [يل] ٌبنذ الو [ينبقاَعُت] فيكف» :نيجس وهو

 .قّرؤملا حيرجلا :دّهسملا حيرقلا )١(
 . (نانبل توريب) ّيبرعلا قرشلا راد ةعبط 18 ص ينادمحلا سارف يبأ ناويد رظنا (1)
 ماع يفوت روصنملا كلملا ةمدخ يف ةامحح يف ماقأ يقشمد رعاش ىلع نب برقعي نب دمحم وه (0)

 .فاخأ

 . ضنبملا :ممشاكلا (4)

 كا



 : ؟مهنم الإ ٌدومحم قدصلا موقب ٌكّلظ امو . .2)قساف هب ءاج أبنو

 (("'!ُبَفْذُم ٍءرملل هللا ًءاَرو سيلو ةعيو كنيففل ب هش كّرتأ ملف ٌتفَلَخ 1

 :مهببحُي ملف مهراز ِمْوُق ىلع لمحي '"”ريهُز ٌءاهَبلا لاقو - "

 (*!عْرَز يذ َرِبَغ ًايداو» يب ْثَنأف ْتَرْس اهنأل ٍدايجلا ؟؟دْرَُجلا ىلع وعذأس
 :هتبوبحم ةفص يف مُهْدَحَأ لاقو - "“

 ,. '"”«رّئوكلا كانيطعأ انإ» :اهيف ىلع ُنّمحرلا بنك
 :ءاثرلا يف مامت وبأ رعاشلا لاقو - 4

 ا هللاىلإانإ» انوكي نأ تف يذلا ناك

 : هظح تدني ٌرعاش لاقو 6

 (40وثوعلا ةشن ال امب ٌحايرلا يرجلتا ينفلاحي ال الظحخ بدن ٌتحبصأ

 : هبَلُطو معلا هدلو ُبْبحي ءابألا دحأ لاقو 5١

 ةمارك ُقَّقْحَتَت :: ملعلابف .دحللا ىلإ دهملا نم مّلِهلا بلطب ينب اي كيصوأ

 ٍدَدُع نم ٌةَدُع وه املثم ايندلا ٍدَدُع ْنِم ٌةَدُع وهو ءناويحلا نع ًارْدَق لجي ْذِإ ناسنإلا

 ىلإ ًاقيرط هب هل هللا ْلُهَس أمْلِع هيف ٌسمتلي ًاقيرط كلس نم نأ ملعاو «ةرخآلا

 , "0: . ةتجملا

 .تارجلا ةروس نم ١/ةيآلا نم سابتقا (ىساف هب ءاج أبن) )١(
 .نامعنلا ىلإ راذتعالا يف ينايبذلا ةغبانلا رمش نم نيمضت تيبلا (؟)

 .ه105 يفوت .ةيبويألا ةبقحلا يف رصم يف شاع عدبم رعاش :ريهز ءاهبلا ()
 .ليخلا درجأ نم يهو رعشلا ةليلق ليخلا ةفص : دْرجلا قل

 . ميهاربإ ةروس نم 70/ /ةيآلا نم سابتقا (عرز يذ ريغ ًايداو) (0)
 ١. :ةيآلا ءرثوكلا ةروس (1)
 18١. :ةيآلا ؛ةرقبلا ةروس 1(6)
 : يبنتملا رعش نم رطشلا (4)

 ُنُمْسلا يهتشت الامب حابرلا يرجت هكرديءرملا ىنمتيام لكام

 نيعبرألا نتم رظنا .فيوشلا يوبنلا ثيدحلا نم ٌسابتقا ءصنلا رفحآ ىلإ (ًاقيرط كلس نم) :هلوق (4)
 ١١6. ص نيثالثلاو سداسلا ثبدحلا ةبورنلا
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 مّرَلَي ال ام ٌموزل -«+

 :هفيرعت -أ

 وأ ءرغشلا يف ُيوُرلا قبْسُي ب نأب نوكي ةيظفللا تانّسحملا نم برض وه

 وأ موزل ريغ نم رثكأ وأ نيفرحب وأ ٌرّركتي فرحب ءرثنلا يف ف ةعوجسملا ةلصافلا

 .ةرورض

 ءالعلا يبأ دهج نم قلطنا دف يظفللا نيسحتلا نم بولسألا اذه نأ ودبيو

 رصعلا فراشم ىّتح نورخآ ٍهِدَعي نم هعبتو «تايموزللا» هناويد يف يّرعملا
 ال ام موزل» ةيمست نم كلذ ىلع لدئسن ءاهل ةرورض ال ًةفلك وهو . . ثيدحلا

 . «مزأي

 نيسحتلا زواجتت ةياغ  نيسحت هيف ناك نإ - نيسحتلا نم برمضلا اذهلو

 اذه قّبطم ٌجاتحي ْذِإ «يبرعلا سوماقلا يف رخبتلاو ماملإلا راهظإ ىلإ يظفللا

 ىنعملا بسائي ام تادرفملا نم يقتنيل أَذج ريبك ٌيوغل ديصر ىلإ يعيدبلا برضلا

 نّئفثلا نم برضلا اذه ودبي دقو :يرشلا سصنلا يف وأ ة ةديصقلا يف ىنبملاو

 .ديعبلا ظفللا رارجتسابو فلكتلاب هعم ٌرعشن مل اذإ ًاغيلبو ًافطلتنُم

 الن ملا األ :ىحّضلا ةروس يف ىلاعت هلوق يعيدبلا نّسحملا اذه ةلئمأ نمو
 نيتّيئارلا نيتلصافلا يف قفاوت (ْرهْنَت ْرَهْفَت) َنيِبف 4 ربت الن ٌليككلا نأ .©9 رهنت

 ؛(رهقت). نيتيلاوتملا نيتلصافلا يف ًاقباس افرح ءاهلا دوجوب مزلي ال ام موزل هب , قجْلأ

 . (رهنت)

 : هَّلوق يّرعملا رعش يف ةلثمألا نمو
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 قزطلا روش نسيه ىلرأ 2 2""بيبللا دنع تئاكذلا دره
 َقْرَيملنِإهيذؤُيو ."''لإب تتعطل د دار ناش

 "2 يت ساجر  .ةايفاعت ترا قيمت مئاانإ
 يور فاقلاو ةنكاسلا فاقلا لبق ءارلا فرح ٌيّرعملا ّمزتلا ٍتايبألا هذه يف

 ىرخأ ٍتاملكب يتأي نأ نكمملا نم ٌناكو .اهّلْبق ءارلا مازتلال موزل الو «تايألا
 . .ْنِطُي ءقُمُح ءْقُفُت : لكم ةنكاسلا فاقلاب ّيورلا اهيف ققحتي

 : مرْلَي ال ام موزل ْنِم ٌُحذامن - ب

 ١ - تئارغطلا يلع نب ُنْيَسُحلا لاق © :

 «© لطَعلا ىدل يِئاز لضفلا ٌةيْلِجو ٍلطَخلا نع ينمئاص أولا ٌةلاصأ

 : لحّتلا جات كرت ىلإ وعدي يَرعملا ءالعلا وبأ لاقو - ؟

 حئاوف ٍتْبْئراهزأ ْنِم بِساورك | ُهَلْتَرَكَب يذلا لخنلا "”َبَرَض ْعَدِو
 "كيفن سر ف سجالو: . ةنييذقلاة وكي نك قرع انف
 ْ :تاماقملا بدأ نم ْمُهَُدَحَأ لاقو - "

 :لاقي نأ سأب الو ءًاجّرَح يجورخ يف دجأ ملو ءأَجَرَف ٌُسمتلأ ٌتَجّرخو»

 هب ْتَقاَض ْنمك «باحُصلا َمامأ ُتْلَمْلَمَنَو «َمّرْئْعاف ىأترا ْنم يلكمو ءْْرَهْلا

 .يكذلا نطفلا :بيبللا )1١(

 .ةيصعملاو بنذلا :مثإلا (1)
 .قّرَحلا :اهلثمو ءيأرلا فعضو شيطلاو قمحلا :قُرُحلا (6)
 ةّيمال) هتديصقب رهتشا هرئنلاو مظنلا نقئأ يناهبصألا يلع نب نيسحلا نيدلا دّيؤم وه :يئارغطلا (14)

 .ه817 ماع ًامولظم لتق (مجعلا
 . ةئيزلا نم ولخلا : لطعلاو .أطخلا :لطخلا (5)

 .لسعلا :برضلا )١(

 .ايادهلا :حئاتملا (19)
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 ءًأريسأ يحورب ٌتككف يئأكو ؛«"':اريسخ ''!ُتْلُقْرَحَت ُتلِيُس اًملو ءُباحَرلا

 .«. .قؤف ىلإ يرظاونو ءقؤطلا نم ٌتججرْخو

 : ةفاظنلاب ًايصوُم ْمُهُدَحَأ لاقو م

 ةلعب كبيصت ءةيشاف ةموثرج ٌبرف ءرذقلا نم رّدخاف ؛رْذَحلا تْمْرَل اذإ

 1 ا الو يق ذل 50 ىرادت نيب امو 227 ةيشاغ

 نوبّذُكُيو ءايندلا يف ”نورفتُيو "نورْفَعُي «نيقفانملاك رأ ملا :مهدحأ لاقو  ه
 .«ةرخآلا يف نوبذَعُيو

 ١ - عيبرلا يف *”يّلحلا نيدلا ْيِفَص لاقو :

 هدورُو ِرْوُلَوهتعلط ٍروُنِبو ة0,ووروبًابَحْرَمْف ٌميبرلا ُدَرَو

 . هللا الإ ةرق الو لوح ال :لوق ٌتفلكت :تلقوحت )١(4(

 . افِسآ :ًاريسح ففإ

 .ةمجاهم :ةيشاغ (00)
 .ىرادت دش ؛رشتنا :رثبنا (؟)

 .أّيح عدت ال :انهو ءعدت ال :رذّت ال ()
 .نولاهي :نورفعي )١(

 .نودرطُي :نورفني (1)
 .ها/١6 ماع دادغي يف يفوت رصمو قارعلا نيب ام شاع ايارس نب زيزعلا دبع هّمسا (©)

 .همودق ءانه :هدورو (48)

 .رهرلا :روكلا (4)
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 : هفيرعت أ

 فورعملا يضورعلا حلطصملا ىلع دنتسي ةّيظفللا تانسحملا نم برضلا اذه

 :ّْنأ نم

 . رعشلا ِتْيَب نم يناثلا رطشلا ينعي :زّجَعلا

 .تيبلا نم لوألا رطشلا ينعي : ردصلا

 نوكي ثيحب تيبلا يرطش نيب ةقالعلا طبر ينْعُي ردصلا ىلع زُجَعلا درو
 .لؤألا رطّشلل ةيقطنملا ةجيتنلاك ثيبلا نم يناثلا رطشلا وأ (زجَملا)

 ةّيظفللا تانّسحملا نيب نم ةيعيدبلا تانّسحملا نم برضفلا اذه انددع امنإو

 ظفللا قْوَس يف ةعاربلا رهظت انهو . .نيرطشلا نِيَب رخآب وأ لكشب ٌرّركتي ظفللا نل
 ىلع ْرُجَعلا در ءّدرلا اذهل ًاليثمتو عاطتسملا ردق ةقالعلا مكحم ٍطبار عم هريظن عم

 :رعاشلا لوق اندنع ردصلا

 ٍرارغْنِيةيشعلاَدغَبامك دج '"رارعميمَش ْنِم ْعَّنَْمَت
 روثنملا ُمالكلا لمَتْشا اذإف ءُهَدُْحَو ٍرعُشلاب عيدبلا نم ْنغلا اذه مب الو

 رابتعاب ءامهيف ردصلا ىلع زرُجَعلا ذر نكمأ نْيَئَمْزالتم نيترابع وأ نيترقف ىلع
 امك رذَّصلا ىلع زّجَملا در امهيف ّمتيو ارجع ةيلاتلا ةرابعلاو ءَارْدَص ىلوألا ةرابعلا

 فوت نيح يف اهنوُد نم وأ ٍةلصاو ةفطاع واوب ناترابعلا لصّتتو رغْشلا نم تيبلا يف

 )١( ةحئارلا ٌبْهط بْن :رارغلا .



 . يناعملا ملع يف لصولاو لصفلا ماظن اهمكحي .ةّيقطنم ةقالع

 .["1 :بازحألا ةروس] 4 هلت نأ نأ ُهَّأَو سانلآ ىو » : ىلاعت لاق

 .ةلالجلا ظفل لْبَق واولاب ردّصلا ىلع ّزُجَعلا ٌدر ءانه

 ٠١[. :حون ةروس] © اراَنَع ناك مَنِ ْمَُبَر أورِهْغَتْسأ ُْتْلْقَف9 :ىلاعت لاقو

 ريمضلا ةدوع مكحب كلذو لصولا واو نود نم ردّصلا ىلع رجَعلا در ءانه

 :ردّصلا ىلع ْرْجَعلا ذر نم جذامن - ب

 ةروس] 4 َننبَو رثعنأب مّدَمَأ ©)) َنوْمَلَعت امب ُمّدَمَأ لا اُمتاَول :ىلاعت لاق ١

 .[(٠"**2لء نرف : ءارعشلا

 4نألا زويل ند روبط هني ) تبلت ال نيأتأ ٌرْخأ يكلَرَو : ىلاعتت لاقو ١- رح كم مم وملك
 .[طم-5 : مورلا ةروس]

 :'*!يدنكلا ُمُئَقُملا لاقو " 
 !ادفر ْمُهْفْلَكَأ مل يلام لَك نإ ىَنِغ يل عباتت ْنِإ "”يلام لج ْمُهْل

. 

 :ُهَل ةبطخ نم ؟**”ٌقيَدٌصلا ركب وبأ لاقو -

 ٌيرقلا يدنع مُكَفَعْضأو هَل حلا ذآ ىتح ٌفيعضلا يدنع ُمُكارفأ نإ الأ

 . ؛هْنِم قحلا لْخآ ىّتح

 :برحلا يف حيرجلا هِداوُج بفصو يف ُيسْبَعلا ٌةرتنع لاقو

 سانلا لمجأ ناك هنأل .عانقلا هذاختال مكقُملاب بْقلر ؛ةريمغ نب دّمحم هُمسا :ييدنكلا عئقملا (8)
 .اها ةنسا ومن يفوت . .أهجَو

 . هرثكأ : يلام لج )0(

 . ءاطَع :أدفر قفز

 ,ها1 ةئس ةرونملا ةنيدملا يف يموت (145) هللا لوسر دعب لوألا ةفيلخلا « ةفاحق يبأ نب هللا دع (««©)
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 يملكُم ٌمالكلا َمِلَعْوَل ٌناكلَو ئكتشا ٌةرواَحُملا ام يرْثَي ناك ول

 ٍدالب نم َةيروّمَع حتف يذلا مصتعُملا ةفيلخلا ٌُبطاخُي ''”يئاطلا ماّمت وبأ لاقو - ١

 : مورا

 ٍبِصُت ْمْلِوللا ُرْيْعكِب ئمَرْوْلَر  اهَمْدَهَف ''ااهْيَجْرُب هللا كب ئمَر

 ةفيلخلا رعاش ناك «يسابعلا رصعلا ءارعش رهشأ نم ضر قم نفبح :ّيئاطلا مامت وبأ 00

 ,ها ةنس يلاوح هتافو تناكو ءهتعملا

 نمزلا يف ؛ناكشلاو ينابملا نم هءارو ام وأ ةنيدملا ةيامحل نصخلا وهو ٍجْرُب ىتشم :اهُْيْجْرِب (؟)
 مي دقلا
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 ساكعنالاب ليحتَْسَي ال ام 4

 :فيرعت أ

 نم ِتيب وأ ٍةرابع وأ ٍةلْمَج داريإب ُنوكي «ةّيظفللا تانْسحملا نم نفق وه

 .ىنْعَم الو ظفل ُهّل رْيغتي نأ نود ًاسكَعو ًادرَط أرقُي ءرْعّشلا

 نإ لب «لئاط الب ينهذلا دهجلاو تقولا نم ريثكلا فلكُي نئفتلا اذه لثمو

 لاوحألا مظعم يف نوكت اهساكعناب (رّيغتت ال) ليحتست ال يتلا ةرابعلا وأ تيبلا

 . لّبقتلا ةريسع ةميقع

 هب انْلَمش يذلا ناونملاب اهقاحلإ ردجي ناك يظفللا ثبعلا نم ةقيرطلا هذهو
 يف ضوخلا نم ًاصّلخت (ةيظفللا ةثباعملا) مساب اهبارضأو اهتاليثم نم ًاددع

 ةيبرعلا ةغللا يف صّصختملا ريغ سرادلا عفتت ال «ةريثك نيوانعو تاليصفت

 . اهتغالبو

 يف ىشفنو «طيسولا رصعلا يف دلو ةّيظفللا تانّسحملا نم بولسألا اذه نإ
 امم ةيوغللا ةغايصلا رهاظب ىفتكاو ءرعشلا يف عادبإلا طحنا نيح طاطحنالا روصع

 ءاغلبلاو ةغالبلا ةودق وه يذلا ميركلا نآرقلا هّزنت دقو . يلاستلاو يجاحألا هبشي

 َكّيَرو» :ليبق نم ةرابع ُتدجُو ؛تافداصُملا ٍةردُتك ٍةردُن ىلعو .يظفللا ثبعلا نع
 ٍفذح ضرُف ىلع اذه . ساكعنالاب ٌليحتسي ال امم يهو [* :رثدملا ةروس] 4 ربك

 فّرصتلا زوجي الو «ّيرشبلا مالكلا يف ألإ زوجي ال اًمم وهو «ةيآلا لّوأ نم واولا

 .فّرصتلا اذه َلُْؤَض امهم َينآرقلا ٌصنلاب
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 : 90 يناجّرألا رعاشلا لوق (ساكعنالاب ليحتسي ال ام) ةلئمأ نمو

 ؟مهدئةقار ملك لغو  ٍلوَهْلُخِل مهدت هئْثوَم
 هَلَوُأ ىلإ هرخآ نم ًاسْكَع هانأرق مث ءورخآ ىلإ هلّوأ نم ًادْرط تيبلا انأرق اذإف

 امك ْنُك١ :مهّلوق رثنلا يف هتلثمأ نمو ًادحاو ىنعملاو ةدحاو ظافلألا اندجو
 هجو ىلع ءيش اهيف رّيغت امل ًاسكعو ًادرط ةرابعلا ٌةءارق انبّرج ولو ؛«كنكمأ

 .ةدج ىلع ٍفْرَح َّْلُك طبض يفو فلألاو ةزمهلا يف زواجتلا ضعب عم :؛بيرقتلا

 يظفللا ثبعلا نم برض وه امّنِإ لاح ّْلُك ىلع ةقّدلا ىهتنم يف عوضوملا سيلو
 . يعيدبلا

 : ساكعنالاب ٌليحتسي ال ام جذامن - ب

 : رعاشلا لاف

 نإ صلخأ يعذب نسميف رورغملا اهيأ

 : ُهرْبَغ لاقو 5

 اردت ةييياسبتادلت تاكحتمزا |سجل

 ريس جيت انإ 9 ال نصت" ب ةيحتتال

 :اهنم لاقو - "

 اًرَحلاَن مأيبمل ارادض ئيحا ته نينا نحب

 ماع سراف دالب نم ناجزأب دلو .ّيناجْرألا نيدلا حصان دمحم نب دمحأ هّمسا : ّيناجّرألا )01(
 رعش ٌناويد هل ءأاهيقفو ًايضاق ٌناك .راصنألا نم لصألا يبرع وهر .بِسبُت اهيلإو ء«ه٠

 ماع ناتسزوخ ميلقإ نم رَّثْسُن ةنيدم يف هنافو تناك دقو .باتكلا اله فلوم حرشب رْئَص مهخف

 ,.ه14

 .نيدصلا :لجلا (1)
 .نابعللا «ةثيبخلا ةّيحلا :لّصلا (*)
 .ةئبغر ىدبأو بَلَط :ىنعمب مار هبضام رمأ لعف :ْمُر (4)
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 "نس بب-م إو

 يللا . 1 1 هدأ [ .

 تيوتا يتسم
 24 هز 0 كاب د ْنِإ

 :ةيرصع ةبتاكل «ةيرمقلا» ةماقملا يف ةءأجو ه0

 اهرشعمب ؛ٌنيلي ْنَم َريْخح هْييِسحف ءرظْنلا ِكاّبش فلخ ْنِم رمق “نهد ٌقمَر»
 مْشْعَم يف ًاريخ ْنظو «لايخلا يف َحَبَس اذإ ٌسِبُح «قيلطلا بلقلا نأ رذت ملو ٍقيِقّرلا

 .2. .لاجرلا

 :ةظعوملا يف ٌرعاش لاقو - ١

 انة 5-2-2

 احس تالا اضصحتهكتا احن

 .ساّنلا هب أفَدتي امم ناك ءرمجلا ءاعو :نوناكلا )١(
 ,ُةرَح درب :رق )0( 
 .ةملظلا :شّبْعلا 0

 .يذآو حرج : شدو ب ٌتكبمأ : ةتزح قف

 .ةأرما مسا ؛دُهعَذ (0)
 .ةافم لاطتسا :ذَه )١(

 الييبعملا نكهه ك تيا
 030 2 اذإ مَ

 !ا!ؤدشولز منته



 : فيرعت أ

 ؛ةّيظفللا ةثباعملاب ىّمَسُي ام ةثيدحلاو ةميدقلا اهعجارمو ةغالبلا بتُك يف سبل
 تحن ٌصخلتل هانقلطأو ''ةانعرتخا حلطصم وه امْنِإ .ةيعيدبلا تانّسحملا نيب نم

 باتك يفف .هطْبَضو ُهْرصح ٌبعصي امم ؛ةيظفللا تانْسحملا نم ديدعلا ِهِناونُع

 انيفتكا ةيعيدبلا تانّسحملا فانصأ نم ًافنص رشع ةتس نم ُرْثكأ "'”«ةغالبلا رهاوج#

 تانسحملا نم ًاددع «ةيظفللا ةئباعُملا» ةيمست تحت انعمجو ءطقف ٍةرَشَعِب اهنم

 .ءافتكالاو ءطيمشتلاو «ةبراوُملاو «فيحضتتلاك ؛ ةيظفللا

 عماسلا ٍةَشْهَد ةراثإل يعيدبلا يغالبلا ثّبَعلا نم برص تالواحملا هذه ّلكو

 نونفلا هذه ٍلاثمأل سانلا هيف غّرفت ٍنامز يف هباجعإ ىلع لوصحلاو ئراقلا وأ

 ىلإ ةحاصفلا لوحي اًمم ٌبجعتلا ّيقبو «ُباجعإلا ىَلَو دق اهو .تائباعملاو

 .ةجذاس ٍةعارب ىلإ ّنفلاو ؛ةيمغت ىلإ نايبلاو «ةفاخس
 «ةيراوملاو .فيحصتلا ىلع ةلثمأ قوسنس ءطقف بيرقتلا ليبق نمو

 جذامنلاب ةضاخ ِتارقفب اهعبتن نلو ءاهيلع ديزن نلو طيمشّتلاو ؛ءافتكالاو
 ال ام) ىّبحو (عْجْسلا) نم أءدب ؛ةيظفللا تانسحملا ٍةَيقبب انلعف امك صوصنلاو

 . (ساكعنالاب ليحتسي

 )١( ماعل بلحب َيبرعلا ملقلا راد رشن «ًاءزج رشع ةّنس يف «ةيبرعلا ةغالبلا ملعا انباتك رظنا 1991
 ٠١. ص ةيظفللا تانّسحملا نم ١ هزجلا

 .م6(146 رصم  ةرشع ةيداحلا ةعبطلا رظنا .ةغالبلا عجارم نم باتكلاو يمشاهلا دمحأ هبحاص (؟)
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 فلتخُت ال ؛نئالئإلا اهمْسَر يف ٍةبراقتم ٍتاملك مادختسا وهف :فيحصتلا امأ
 :اولاق ؛لاثم اذهو «ةدحاولا ةرابعلا يف فورحلا طيقنتب الإ

 ؛يلختلاب ال يلجشلاب يلستلا نإ:
 «طيقنت الب ٌةَرم «ءاحلا فرح مادختساب تناك اهلك ةعاربلا نأ ظحالن انهو

 . (يَلْخُملا) ءاخ مث (يلجتلا) ٌميِج وه اذإف طيقنتلاب نيتّرمو

 كلذ ْنِمو .رصتخمو ّيكذ ْيئالمإ هجو ىلع صلختتلا ُنْسُح يه :ةبراوملاو
 :ديشرلا نوراه ةفيلخلا باطخ- يف 2*”ساون يبأ رعاشلا َلْوُق

 **ًصِلاَخ ىلع دفع عاض امك مُكباب ىلع يرغِش عض دقل

 ايِراوُم ساون وبأ ُهاوَر رعاشلا َبقاَعُيل هّداعتساو لوقلا اذهل ديشزلا ّبضغ نيحف
 :اذكو

 ةَّصِلاخ ىلع ٌدُْع ةضامك مكباب ىلع يرغَش ةاضدقل

 ةرجُح باب ىلع تيبلا اذه بتك دق ناكو نيعلا فرح ةسيوقت احم هْنِإ لاقُيو
 . ةيكذلا ةقذاحلا ةيراوملا نم برضب «ةزْمَه أرقُت نْيَعلاب اًذإَف «ةصلاخ# ةيراجلا

 ةفورعم اهنأب ًءافتكا ةلمجلا مامتإ نود بتاكلا وأ رعاشلا فوقو وه : ءافتكالاو

 : يبرعلا رعاشلا لاق .ئراقلا وأ عماسلا نم ءانع ريبك نود رخآلا

 ..ّنإو ُتْلاق !؟''ًامِدْعُم ًاريقُف ناك ُنإو ئىليلايّمَّملاٌتانب ْثلاق

 مهف ىلع ُهُدامتعا ؛ءافتكا ءاهبادجو اهطرش ٌنوُد (ةّيطرشلا ْنِإ) دنع فوقولاف

 .ًامدعُم ًاريقف ناك نإو هلّضفتو ُهُديِرُت رعاشلا ةبوبحم ّنأل عماسلا وأ ئراقلا

 اهيداوب يف فاطو ءةرصبلاب دلو ءلصألا ّيسراف «ئناه نب نسسلا ؛ىلع وبأ :ساوُن وبأ ()

 لاقيو ءديشرلا نوراه مدانو ؛نوجملاو تايرمخلا رعشب رهتشا .ةحيصف ةيبرع ةغل هل تلصحف
 .ها66 ماع هتافو تناك .هرمع رفحآ يف باتو هنوجم نع علقأ هنإ

 ام اهيف لوقيو اهدّسحي ساون أبأ لعج امم «هلدنع ٌةريثأ تناك :ديشرلا يرارج ىدحإ :ةصلاخ («*©)

 .ًانيمث ًادقع ةفيلخلا اهادهأ نأ دعب لاق
 .ًائيش ُكلمي ال يذلا :مِدْعُّملا )١(

 لفي



 طيخلا وه : طْمّسلاو ٍطامْسَأ ىلإ رعشلا نم تيبلا ةمْسِق وهف : طيمسُنلا انأ

 ظافلألا نم ةمومضم ِتيبلا يفو .ةنيّزلا ليبق نم ؤلؤللا وأ ٌزرخلا هيف مظتني يذلا
 ٌيورب تيبلا ىهتنا نإو «تاّرم ثالث عجّيّسلا لصاوف يف امك ٌرّركتي ٍفرحب يهتنت

 :اهيخأ غرصم ُبدنت ''ةْيلَذُهلا ُبوُنَج ةرعاشلا تلاق . ٍبلاَخُم

 الامبحملا هيلع «َتْدَدَت "دل و َتْدَدَس "رغُتو ُتْدَرَو بزخو

 ءاتب اهنم ّْلُك يهتنيف هّطامشأ اَنأ ءمْنُملاِب ٌةقلطُملا ماللا ُهّيِوَر ٌروكذملا ٌُتيبلاف

 , حْنَملا اهَُكرح

 : حدمي رعاش لاقو

 ارافقلا '”ٌبوجَت '*”ٌصالِقلا َكْنَعَو الخلا كيفو «'*”ٌصانَملا كيلإ

 ىتح .ةمومضملا داصلا يرحب ٍةعْحَسُم لصاوف ُثالث هيف «هقباسل ٌريظن تيبلاف

 . طيمستلا وه اذهو . .(ارافقلا) حتفلاب ةقلطُملا ءارلا وهو ْيوّرلا ىلإ تهتنا

 ترمي ريشب باتك رظنا .ةّذِع دئاصقب هئئرف اهبخأ عرصمب ثعِحُف ةيلهاج ٌةرعاش :ةّيلْذُهلا بونج (1)
 يبرعلا ملقلا راد رشنو وبام دمحم رداقلا دبع قيقحت نم «مالسإلاو ةّيلهاجلا يف برعلا تارعاش»
 .اهدعب امو ١14 ص 19484 ماعل بلحب

 . ةيامحلا عمضوم انه : رْغّتلا ةفإ

 . ظفلا ديدشلا :جلهلا 4غ

 . جرخملاو ذالملا :صمانملا (4)

 . ةقانلا يهو صولق عمج :صالقلا (0)

 .زاتجتو عطقت ؛بوجنت )١(



 ةّيظفللا تانّسَحُملا ىلع تاقيبطت

 : اهنم لك ىلع ًالاثم تاهو ةّيظفللا تانّسحملا َرهْشَأ دّدع - ١ س

 ؛ يه ةْيظفللا تانّسحملا َُهْشَأ ١: ج

 - سايتقالا  ميرصتلا - عيصرتلا  جاودزالا  نزاوتلا - سانجلا  عِجَسلا

 . ساكعنالاب ليحتسي ال ام  رذّصلا ىلع ْزِجَعلا ذر - مزلي ال ام موزل - نيمضتلا

 :بيترتلاو يلاوتلا ىلع اهيلع ًةلثمأ يلي اميفو

 : قّلَعلا ةروس يف ىلاعت لاق :عجسسلا -أ

 . 402 زي دان َننإلا لم 02 هتلر لَم ىلا © مقالا كبي انأ»
 .ًاداسف ضرألا يف ٌثامف ٌبدلا بد : سانجلا - ب

 .لايولا ريغ لني مل داقو داس نم ْبُر :نزاوتلا - ج

 .جْلَو جل نمو ءَّدَجو دج نم :جاودزالا -د
 . ةيفاعلا لك ٌبيصت ؛ةيفاصلا اياوثلاب : عيصرتلا  ه

 : ميهاربإ ظفاح لاق : عيرضتلا -و

 ٌبَسَحلاو ُدَجَّملا كانُهو ءالُملا انه ُبِسَتْنَت ماشلا عربرل مأًرصمل

 :رعاشلا لاق : سايتقالا -ز

 يش يفل ناسنإلانا»  ىفئٍراجتب زمن تزن

 .رصعلا ةروس نم َيئآرق نيمضتلا ١(

١ 



 :رعاشلا لاق :نيمضتلا -

 ""ندقلاَبيجتْنِي َنأَدَبالَمهك | ئغتنبُملا ُنِيؤُملاَبْلَط اذإ
 : يّرعملا لاق :مّرْلَي ال ام ٌموزَل - ط

 فيفا ربخلا نع لاش الف ينوجُس ْنِم ةئالثلا يف ينارأ

 ٍثيبخلا ٍدَسِجلا يف ٍسْمْنلا ٍنْوَكِ» 2 يعيب موزلو يرظان يدقفل
 : ءيسم مع نبا يف رعاشلا لاق :ردّصلا ىلع ْرْجَعلا در - ي

 د سيقس وا م

 ندا يسولف ا

 :هقالؤأ يصوي ناورم نب كلملا دبع لوق يف يظفللا نْسحملا نيب - ؟ س
 نإو ؛ْمُتْدُس ًأطَسَر ْمُشُك نإو «'*!هُدْفُق ٌةداس منك ُنِإف ؛َمْلِعلا اومّلعت ّينب ايف ٠ م26 م < مع (غ6

 .مُتْشِع ًةَقوُس منك
 وهو ؛ءاتلا هلبق مزلو «ميملا فرحب لصاوفلا رخاوأ ءاهتنا يف ادب ْعْمْسَس انه :؟ ج

 . مزلي ال ام موزل
 :رعاشلا ٍلوق يف ئعيدبلا نسيحملا نيب - ” س

 !ينافجأاامف ُمكِدعُِبِدْئَب ْنِم ينافجبأ يعُمْدأ خب ملذإ

 بجعت لعفأ (يئافجأ) نيبو نيعلا ةيطغأ ىنعمب (ينافجأ) نيب مات سانج انُه :” ج

 .ةوسقلاو ءافجلا نم

 .يباشلا مساقلا يبال روهشم تيب نم يناثلا رطشلا )١(
 .نيفدلا :ثيبتلا (؟)
 . ءاطعلاو مركلا : ىدكلا م

 . مكريغ ىلع متقوفت : مق 04
 . سانلا ةماع :ةةوصلا )6(

 ,.حّرجلا ١ : حرف ن0(

١١ 



 . .(دقب)و (دَعي) نيب صقان سانجو

 : لئاقلا لوق يف يظفللا نسحملا نيب - 4 س

 .'لئت ملو َتْبْجَف ؛ّلَمألا ٌتْمَزلو َتيَئاوتو َتْيْنَمَت دقل»

 نيب عجسو (تيناوت «تينمت) ؛نيرواجتم نيظفل سناجتب جاودزا ءانه : 4 ج
 .(ْلكت ءلمأ) نيتلصاف

 : (ذ5) هللا لوسر لوق يف يعيدبلا نَسحُملا نيب - © س
 , اهدْبَع برضو :هَدُقِر عنمو هَّشْحَو لكأ نم سانلا ًَُشا

 : يظفل نّسحُم نم رثكأ ءانه :5 َج

 .جاودزا «نزاوت «عجَس

 .(هدبع ؛هدفر ءهدحو) لصاوفلا نيب لادلا راركتب عجسلا ١

 .(هدْبَغ برض ؛ءدفر عنم ءهّدْحَو َلكأ) يلمُجلا نزاوتلا  ؟

 .(هدْبَع برض ؛هدقر عْنَم ءهدْخَو لكأ) جاودزالا '' 

 ؟لئاقلا ٍلوق يف سانجلا عون ام 5 س

 ةي"لانبلخامّتِيت  ةيامبرومهدلانشف
 ياا مط ل تالا ع

 .اهبيترت ءاهليكشت ءاهددع .فورحلا عون :ناكرأ ةعبرأ يف قفاوتلاو

 : يظفللا نيسحتلا هوجو نم رعاشلا لوق يف دجت اذام 7 س

 امّرْغُم "”بِضاوقلا ضيبلاب ُتْلْز امف امَرْغُم "”بِعاوكلا ضيبلاب ناك ْنَمو

 .(. .ٌتلز امف . .ناك نمو) :رْذَّصلا ىلع رُجَعلا َدَر ؛انُه :7 ج

 . انباصأ :انب لح )١(
 .نهزادثأ ةزرابلا دهاوتلا تايتفلا :بعاركلا (')
 .ةعطاقلا فريسلا :بضاوقلا (9)



 .بضاوقلاو بعاوكلا : نيب صقان سانجو
 ؛ ؟يظفللا نيسحتلا هوجو نم رعاشلا لوق يف دجت اذام 8 س

 نصت وي ربسم هايراجالا ضعزلو لمين ال اييح ضنا
 : ينادمحلا سارف يبأ تيب نم ًارطّش ٌرعاشلا ذخأ ؛نيمضت ءانه :4 ج

 يلاحب نيِرُمْشَت له اتراج ايأ ةمامح يبرُقب ثحخان دقو لوقأ

 : يظفللا نيسحتلا هوجو نم ينآلا نناجرألا لوق يف دجت اذام - 9 س

 ؟مودلتتةهتذوم لك لهو ٍلوَهلكِلْمودَتُه در
 ظحاليو (ساكعنالاب ٌليحتسي ال ام)ب فورعملا يعيدبلا نفلل جذومن ءانه :4 ج

 يه امك ظافلألا ٌفوُرُخ ىقبتل ًاسكعَو ًادزط تيبلا ةءارق ناكمإ

 , هتءارق ساكعناب رّيغتي ال ٌتيبلاف ءاهتلالدب

 ةدودعملا تانسحملا نم ةيظفللا ٍةثباعُملا هوجو ٍدَحَأ ىلع الاثم تاه ٠١ س

 : اهني
 :رعاشلا لاق ٠١: جا

 انلزام :بيِجُت ءِكيدل ىذفملاٌتئُكدقلاهلٌلوقأ

 .ًاموهفم هنْوَكِل ؛(ىَّدفُملا) : صقانلا لعفلا ربخ ٍداريإ مدّعب ؛ءافتكا ءانه

 ؟ ١١



 لك نم ًاضعب ْمس ؟امه ام تانّسحملا نم نيعون ىلع عيدبلا ملع ٌموقي - ١ س

 .امهلم

 تناقل ون ىرخأ ادمعو .ةيظفللا تانّسحملا نم ةسمخ دذع 7 س

 . ةيوتعملا

 .ةدححاو ةرابع يف سانجلاو عجسلا ٍنْمض -7 س

 تيبو ءرثتلا نم ةرابعب امهنم ّلكل لْثَم «عيصرتلاو عيرصتلا نيب قرفلا ام 4 س

 .رْغْشلا نم

 تيبو ءرثنلا نم ةرابعب امهنم لكل ْلْثم ؟نيمضتلاو سابتقالا نيب ُقرفلا ام - ه س

 .رْغْشلا نم

 . مزلي ال ام موزل ىلع رعشلا نم أجذومن ٍتاه ١ س

 .رْدَّصلا ىلع ْزُجَعلا ذر ىلع رعّشلا نم ًالاثم ٍتاه 7 س

 «يظفللا نيشحتلا هوجو نم اهيف ام ةيلاتلا دهاوشلاو ةلثمألا نِم جتنتسا 8 س

 : راصتخاب

 تحكَس وأ ِمَِخف اريخ لاق ًادْبَع ُهللا محرا :(39) هللا لوسولاق“ أ

 .رفظ ربص نمو ْزَب زع ْنَم :برعلا مالك ْنِمو - ب
 :رخص اهيخأ ِءاثر يف ءاسنخلا تلاق - ج

١1 



 اعلا عيفر نىكلواجلا ٌليوط

 : رعاشلا لاقو 50

 - , ١ 7 3 ان يف - :

 : يرعملا ءالعلا وبأ لاقو  ه

 ٍدَسَجلا نع ىأنت نأ حورلل دب ال
 : "*0كلُملا ءانس نبا لاقو و

 ْمِهِراَد نع ًالئاسُم ٌتْسَْلِف اوُلَحَر

 : *”زتعملا نب هللا ُدبع لاقو -ز

 ينامألاو ٌمِماَطملا َكْنَت ْعَدَو

 اهسش ام اذإ امرلاٌرسسفك

 ا : ا ١ امد

 ٍدَسَحلاو ٍناعضألا ىلع ْمُيْحُن الف

 مكر يسمن عجب «مهراثآ ىلع يسمن "”ةخاب# انأ

00 > 4 4 

 ةيِبَمْدَبلَجَةْبنِئَأَْمْكَف
 برض عم ؛راصتخاب اهب ٌفّرع . ةّيظفللا ةثباعملا نم ٌبولسأ «ةبراوملا» - 4 س

 . حاضيإلل ٍلاثم
 :بلح يف ُهّتماقإ ٌبيطتسي نييسلدنألا ءارعشلا ُدَحَأ لاق - ٠١ س

 20 ط . َريْهَذْلا 4 : / 2

 يبلخافَص مبلخ أخ يفو

 ؟قباسلا تيبلا يف ةّيظفللا ٍتانْسْحَملا ىلإ رشأ

 .فيسلا لمحم :داجتلا )١(
 .ةميخلا وأ تيبلا دومع :دامعلا 2(؟)

 .يسلدنألا نوديز نبال رطشلا (8*)

 ةنس رصم يف يفوت .اهيف داجأو تاحّشرملا ْمُظَن «أبضاق ناك .هللا ةبه همسا :كلُملا ءانس نبا («*)
 هاا

 . :ةيآلا «فهكلا ةروس رظنا .ّمُهلاب اهّلِتاق :كسفن ّمخاب (5)
 لوأ بحاص وهو .عدبم فيرظ رعاش .هللاب زتعملا ةفيلخلا نبا سابعلا وبأ :زتعملا نب هللا دبع (4)

 ماع لتفو ءأدحاو ًاموي الإ هل مدن ملف ةفالخلاب عيوب ,هل ًاعضاو دُع ىتح هنونفو عيدبلا يف فلؤم

 .ه85

 .عورضلا :رطشألا (0)



 :ةدونعملا تانسحملا

 : هماسقأو هفيرعت -أ

 دّوْسألاو ضضيبألاك ىنعملا يف نياضتم نيب ةدحاولا ةلمجلا يف َممجن نأ وه

 . سوسحتم ريغو سوسحيم وه امم «فعضلاو ةوقلاو .راهنلاو ليللاو

 : ًالثم لوقت

 . حاجنلاب ركفأو مانأو وحصأ

 .ّلمأ الو راهنلاب يللا ٌلِصأ

 . لسكلا ٌتقمأو داهتجالا ىلع ُرياثأ

 نم ةرابع لك يف تعمج دقو .ىنعملا ُنَسحُت تاقابط ةثالثب ٌتئج ءانه

 : نيذاضتم نيب ثالغلا تارابعلا

 . لسكلاو داهتجالا ءراهنلاو ليللا .مانأو وحصأ

 يف داضتلا امهب ققحتيف تابثإلاو يفنلا نيب عمجلاب متي دق قابطلا نأ ظحاليو
 :لوقت امك ىنعملا

 .لوسكلا حبني الو ٌدِجُملا حجني

 .لَمأ الو «ٌلِماخلا لمي
 .ذهتجي ملو ثدهتجا

 . خجتني ملو تحج
 داضتلا عقو هبو يفنلا ىلع ًادامتعا نكلو قابطلا مث ةقباسلا عبرألا لمجلا يفف
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 :نيمسِق ىلإ قابطلا نوّيغالبلا مّسق ساسألا اذه ىلعو

 . يهن الو يفن الب مت ام وهو باجيإ قابط

 , يهُن وأ يفنب :ب ٌداضتلا هيف عقو ام وهو ٍبْلَس قابط

 :باجيإلا قابط ةلثمأ نمو

 .[18 :فيهكلا ةروس] 4 ٌةُُْر ْمُهَو اطاحقإأ َنيْيَسْمَعَوط : ىلاعت هلوق

 .؟ةمئا نيعل ''”ٌةرهاس َنيع ٍلاحلا ٌريخ» :(ِئكي) هللا لوسر لوفو

 :ماّمت يبأ رعاشلا لوقو

 (؟!ِبِعَللاو ٌدجلا نيب ُدحلا هدح يف ٍبتُكلا نم ءابنأ ٌقدصأ ُفيّسلا

 :بلّسلا قابط ةلثمأ نمو

 ١١8[. :ءاسنلا ةروس] 4 لآ ّنِم َنوُفْحَتْسي اَلَو سائلا َّنِم َنوُفَحَتْسَي 8 : ىلاعت هلوق

 .«كبيِرَي ال ام ىلإ "”كبيِرُي ام ْعَد» :(ِكي) هللا لوسر لوقو

 :؟”لاومّسلا رعاشلا لوقو

 لوقن ٌنيح َلوُقلا ٌنوركنُي الو ْمُهَلْوَق سانلا ىلع انْئِش نإ ٌركنُنو

 : قايطلا عاونأ - ب

 نم عاونأ نيب داضتلا اذه نوكيو ىنعملا يف نيظفل نيب ذاضتلا وأ قابطلا ٌعقي

 : يلي امك ظافلألا

 . كل ال كيَلَع ٌةجْسلا هذه :هفرعححو يفرح نيب-١

 .قزرلا ليبس يف حدكلاو ّدكلا نع ةيانك :ةرهاس نيع )١(
 .رصاشلا ةمجرت عم اهركذ رم ةروهشم ةديصق علطم تيبلا (1)
 مثآلا لمعلا ؛بيرياع (5)
 مل يلاوخ- تام .كيجُم ٌيلهاج رهاش «ءاميتب قلبألا نصحلا بحاص ءايداع نب لأومللا (#4)

 ليحل



 . دعاق ت0 . مساو مسا نيب  ؟

 نول اق انز ةرخفلا مك : نيفلتخُم نيب - 4

 باو

 نع َنهتيَو فورشملاو تسدئثأت نيب ةبنزأ مشب تؤم يؤلم : ىلاعت لاق -
0 51 ]. 

 . ؛ًرانلا ُءاملا ءىَفْطُي امك ةئيطخلا +ىفطت ٌةَقدَّصلا» : (ِلكي) هللا لوسر لاقو - ؟

 : *!ةيهاتعلا وبأ رعاشلا لاقو “" 

 : »80 عازخملا لبعد لاقو - 4

 ىكبُئ هيرب ٌبيشملاَكِحَم  ٍلَجَرْنِمْمْلَساييِبَجْعَتال
 0*6 لغو دعس ءاثر يف ميهاربإ ظفاح لاقو  ه

 اناعشسلاو اندخر ثلا ليست «انأدب» انلُث ؟ٌثيهتنا» َتْلُث َّنيح

 وس ينب ٌحّصني يقوش دمحأ لاقو 5

 وقشافرهذلاَميِهنْمُئنْرْنإَف  ةايح وأ ٍتوم َنِيَبْمُخَفَقو

 0 م

 دهزلاب رهتشا .دادغب نكسو «؛ةفوكلاب أشن .مساقلا نب ليعامسإ ؛قاحمإ وبأ :ةيهاتعلا وبأ (8©)
 .ها١١1 ةئس يفوت .هيف لوقلاو

 .ه1ا 1417 ةئمس تام دادغبب ماقأو ةفوكلاب دلو .ناسللا ثيبخ ءاّجه رعاش :نعازخلا لغد (**)

 .م 181717 ةنس يفوت .دفولا برح سسؤم وهر «رصم يف نيينطولا ءامعزلا نم :لولغز دعس (*«*#)
 .م19476 ماع نييسنرفلا ىلع ةيروسلا ةروثلا ٍثادحأ يف (©*©©)
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 ةلباقملا - "؟

 :اهفيرعت -أ

 زاوج عم بيترتلا ىلع نيرخآ نيذداضتم عم ىنعملا يف نْيَداضتُم رظانن يه
 .رظانتمو رّركتم قابط ىنعملا اذهب يهف ءهسفن بيترتلا طرشب نيينْعَم نم رثكأ لباقت

 :ةبوتلا ةروس] © اك اكل ايي اْكَمْضِيَط :رافكلا ميدنت يف ىلاعت لاق
 :انه .[ 3١

 .لّوأب الَزأ اركي اهلباقُت اوكحضي

 .ٍنائب ًايناث ًاريثك اهلباقت ًاليلق
 .ةلباقم كلذ سيلف رظانتلا ىلع بيترتلا ٌلتخا نإف «ةيعيدبلا ةلباقملا هجو ىلع

 : الغم انلق ولف

 .ةلباقم كلتف مّلكتيو ٌموقيو تمصبو سلجي ٌديز

 :انلُق اذإ امأ

 .اففاو ٌملكتيو ءأتماص سلجي ذديز

 سولجلا نيب ٌداضتلاو رظانتلا عامتجا مدع ببسب ؛ةلباقم سيلو قابط اذهف
 . حضاو وه امك مالكلاو

 ةثالث نيب ةلباقملل ةلثمأ يعيدبلا رثنلا يف امّيرو «يبرعلا رعشلا يف تدجُو دقو

 .يناعملا نم ٍةعبرأو ةعيرأو «ةثالثو

 :رعاشلا لاق
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 ٍلُجّرلا يف سالفإلاو ٌرْفُكلا َحَبْمَأو اعمتجا اذإ ايندلاو َنيدلا ّنَسْحأ ام

 :رظانتو يلاوت ىلع ةيثالث ةلباقم ءانه

 . (ىنغلاو لابقإلا ىنعمب) ؛ايندلا «نيدلا « نسحعأ

 .سالفإلا ءرفكلا «حبقأ

 :يبنتملا بّيطلا وبأ رعاشلا لاقو

 يب يرغي حبصلا ضايبو ضقلاو يل ُمُمْشَي ليللا ٌداوَسَو مهُروزأ

 :رظانتو يلاوت ىلع ةّيعابر ٌةلباقم انه
 يأ عفشي «ليل ءداوس «ٌررْزأ

 لإ كلذ ُعمَتْجَي املقو . .بيترتلا ىلع ٍفارطأ ُةعبرأ اهُلباقُت ٍفارطأ ٌةعبرأ اهنإ
 .ةيونعملا تانّسحملا نم ٌةورذ كلتف ٍفّلكت الب عمتجا نإف «فلكتلا نم ٍديزمب

 : ةلباقملا ىلع جذامن - ب

 اأو 9*4 ئرشبإ 2٠ ٌررِبم (© قفل َقّدَسَو © قلو لمأ ْنَم نت :ىلاعت لاق - ١
 ٠١[. © :ليللا ةروس] * 2” رملي ريم 9 قلب َبدَكَو و َقْفَتْساَو لِي ْنَ

 ىلإ يدْفَي َبِذَعلا ّنِإو ؛2'”ربلا ىلإ يدْؤَي قدصلا َنإ» :(46) هللا ُلوسر لاق - ؟
 , *”«روجُفلا

 .«أفلت '"”كِسْمُم ٍطعاو ًافَلَخ ًاقْفْنُم ٍطْمأ ْمُهّللا» :ًاضيأ لاقو “٠

 . هلدنو هٌدوقن ركل )ع(

 .ريخملا :ىرسيلا ()

 . ءاقشلا : ىرسفلا رفا

 .ريخلاو ناسحإلا :ريلا (4)
 .ّرشلاو ةيصعملا :روجُفلا (05)
 .ليخبلا :كيضملا (5)
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 :حيدملا يف '*”ُيدْعَجلا ةغبانلا لاقو - 4

 : حيدملا يف "**”ريرج ّيرمألا رعاشلا لاقو ه4

 هلاسِئبمُكدِعْرَق ٌضباقو | ِهِييِمَيِبُمُكيف ريح طبابو
 :ًامْوُق ًاحدام '***”ٌيرتحبلا ّيسابعلا ٌرعاشلا لاقو ١

 اليلذ اور عأاوُملاس اذإو ًاريزعاولدأاوبَراح اذإف

 مالسإلا كردأو ةيلهاجلا يف شاع ؛ىليل وبأ .يدمججلا سيف نب ٌناَسح ره :يدعمبلا ةغبانلا (8)
 .ه١7 ىلاوح هئافر تناك ؛ًاليوط رّمعو ملسأف

 دبع هتنيلخ حدم مث «قارعلا يلاو جاجحلا حدم .نميمتلا ةّيطع نب ريرج «ةرْزَح وبأ :ريرج («©)

 .ها١١ يفوت ىفئاقنلا رعشب فرع امب لطخألاو قدزرفلا عم ىجاهت .ناورم نب كلملا
 يف ذملتتو ه7١1 ماع بلح برق ٍجِبْنُم يف دلو , يئاطلا ديبع نب ديلولا ؛ةدابغ وبأ :يرتخبلا(«««)

 ةنس هنافو تناك .لكوتملا امّيس الو ءافلخلاو ءارمالا حدم هيف مدقت اًملف ماّمت يبأ ىلع رعشلا
 ,ىه 1
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 :اهفيرعت -أ

 ُهَل ظفل :يه يعيدبلا حلطصملا يفو .ةاراوملاو ةئبْحّتلا يه ٌةغل ةيرؤّنلا

 ُبيدألا وأ مّلكتملا هديري يذلا وه ّيفخ ٌديعب ىنعمو هرهاظ ٌبيرق ىنعم ؛ناينعم

 .رعاشو بتاك نم

 وأ ؛دارُملا ىنعملا كاردإ ىلع ٌدِعاست ةنبرق هب ىروملا ٍظفللا عم ركذُت دقو
 :رعاشلا لوق ةيروُثلا ةلثمأ نمو .معباسلا ةنطفل هكاردإ َكرْثت

 نحيا زدت محلشا حل نس يللا قييشفا يتآل

 نيع اهّنأ بيرقلا لوألا ناينعم اهنم مهْفُي ينلا (نْيَع) ةملك يف ةيررتلا
 هدارأ يذلا وهو .ِةيذْؤُملا دوُسَسلا نيع اهّنأ ديعبلا يناثلاو «ةليمجلا ةقوشعملا

 : يلاتلا ٍتيبلا يف ةنيرق ةلالدب رعاشلا

 ةيروتلا ءانه .«َرَسَكتَي ْنأ ٍراَخَفلل َدُب الف عَضاون» :مهحئاصن ضعب يف ءاجو

 غيص نم .هسفنب رخفلا ريثك :راّخفلا :نيينعم لمتُحَت يتلا راَخُفلا ةملك يف
 ىنعملاو .راسكنالاو فصفتلا عيرسلا ّيوشملا نيطلا وه يذلا :راحفلاو . ةغلابملا

 ٍرْحّفلا دض ٌمضاوتلاو (غًضاوت) ةملك يهو ةّيفخ ٍةئيرق ٍةلالدب لّرألا وه دارملا

 . ٌحْضنلا ىعدتشا ِبْيَع وه يذلا سفنلا
 ماتلا سانجلا ليبس ىلع هب ىروملا ظفللا راركت ىلإ ةيروتلا ٌبحاص دمعي دقو

 نم نابرض مالكلا يف عمتجيف ؛نونظملا ىنعملا ٍفالخب ئراقلا وأ عماسلا ماهيإل
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 : ةّيعيدبلا تانسحملا

 . ةيروّتلا وه يونعم نسحم - ؟

 :رعاشلا لاق

 ناسلإىلإٌرظنُهَّفارام مُكُراَذ ثءانئ ذم يبيع ُناسنإ

 ةيناثلا ناسنإ ةملك مهف يف ددرتت انلعَجت نيعلا ؤبؤب ينْعَت يتلا ىلوألا ناسنإلاف

 .ىنعملا اهيف ىراوتيو

 نيبو ةيروتلا هيف يذلا ظقللا نيب قابطلا ىلإ ًاضيأ ةيروتلا بحاص ٌدمعي دقو

 دوصقملا ىنعملا دعبتسيف ةيمعّتلاو مهولا يف ئراقلا وأ عماسلا عاقيإل رخآ ظفل

 . ةيروتلاب

 : "0قاّرولا ٍنيِدلا ٌحارِس لاق

 ُتيدألا مُهَدْنِع ٍتوملاًءاقل سانأ نع يهجر ميد ٌنوصُأ

 بسس ُمُهَلِوِب ىفاوولو ضيفغب ُمُهَدْئلِع رغشلا ُبَرو

 نأب ريكفتلا نع رظنلا ٌفِرُص دق ِهبو ؛(بيبحو ضيغب) يظُمْل نيب ٌقابط ءانه
 هنأ نيح يف (يئاطلا سوأ نب بيبح) مامت يبأ رعاشلا مسا وه ةيروتلاب دوصقملا

 .دارملا ديعبلا ىنعملا وه

 عماسلاو عرابلا بيدألا نيب مهافتلل ةضاخ ٌةغل اهلاوحأ عيمج يف ةيروتلا ىقبتو

 . فّقثملا يكذلا

 : ةيروتلا ْنف نم جذامن - ب
 : هنامز ءارعش ٍدحأ يف 2**”يماّمَحلا نيدلا ٌريصن لاق - ١

 .ه146 ماع يلوثر ه1 ماع دلو تابعيدبلا يف عراب يرنصم رعاش :قاّرولا نيدلا ٌجارس ()

 .فال.1 7 ماع يفوت .أاغيان ابكذ ناك , تامامحلا ءارتكا فرتحا ئيرصم رعاش :يماسلا نيدلا ريصن (©8)

 نفي



 اهظفل بئاجعلاّنِمو

 ٌقوعغياهبروصفقا الور

 قحيتقز اهانفم مو را

 :رهث بفصو يف '*'ٌيرصملا ةتابُث نبا لاقو - ؟

 ا 2 ا اق
 :؟*) ندحلا نيسُحلا وبأ لاقو "' 

 شع ام ةرازجلا ركشأ ال ٌفِيَك

 يَجَرُت ٌبالكلا ٍتراص اهبر
 :قاّرولا نيدلا ٌُجارِس لاقو - 4

 ٍناسِل نمُدونجلا َمطَممك

 :نويُعلل ًابيبط ناكو (***)لايئاو نبا لاقو  ه

 ىرّولا يف يتفرج نع يلئاس اب

 هِقافْلِإٌمَمْرِيْئملاحام
 :بتاعيو حدمي رعاشلا لاقو ١

 اههح طفل راسخ انيتحشسا نب

 نكلو ُكِيَسَُحلاَت نأ

 ىدّصلاولجمئاذلجألف

 ؟ابادآلا ٌرجاهْأو ًاظافح تل

 ابالكلا وجزأ ٌتْنُك رغْشلابو يح

 اروث كذزأ '"'"يناسل غطقاف

 يسالفإوْمهيف 7 ةهيتعيض , ضاو

 سائل ١ نس 1 نيم ةدِكخاَي

 ليي يل اهم رببتملا ةجنت

 ("زبزب انتم كافجب

 .ها/584 - 585 نيب شاع يكولمملا رصعلا ءارعش مهأ نم «هتابن نب نيدلا لامج ره :هتابن نبا (8©)

 .ًارازج لمعيل رعشلا رجه ىلإ رطضاو رصم يف شاع ةقيرطلا عراب رعاش :رازجلا نيسحلا وبأ (©)
 .فشالا٠ ماع رصم يف يفوت «يلصرملا ةلودلا سمش همسا بيبطو رعاش : لايناد نبا(ه نه)

 )١( ةليتف :جارسلا ناسل .
 . يلع نب نيسحلاو ةيواعم نب ديزي نيب ةقالعلا ءافج رعاشلا ٌلغتسا (1)



 :فيرعت -أ

 ليلعتلا ٌنْسَُح ناك «ةنّيعم ٍةرهاظ يف ببّسلا نايب هانعم ليلعتلا نأ انْفَرَع اذإ

 يعّدملا يأر يف نَسْحَألا يه اهريغ ٍةلع ءاعذاو ٍةلع ٌلاطبإ وه يغالبلا حلطصملاب

 ةياغل ىنعملا اهب ٌنَسحي ةّيغالب ةياغ كلذ نم هثياغ نوكتو .رثانو رعاش نم
 . ةراثإلاو سشاهدإلاو فارطإلا

 وأ ةفورعملا ةقيقحلا يف ةفيرطلا ةطلاغملا نم ٌبرض َْوُه ليلعتلا ُنْسَحُف

 : ميرك ٍلجر ىلع ءانثلا يف لوقت نأك اهيلع فراعتملا

 .«كيرابُث اهنأل الإ مويلا اذه ٌءامّْسلا ٍترطمأ اما

 سّمحت يف امْنِإ حايّرلا بوبهو مويغلا عامتجا يف ال راطمإلا ةلع ٌتلعج ءانُه

 امب ليلعتلا نُسُح وه اذهو ءهّمك قفدت يف هتارابمو ميركلا لجرلا ديلقتل ءامّسلا

 .مالكلا اذه لم هيلإ َهْْجَو يذلا هل لوقملاو لئاقلا يضْرُي

 .رعّشلا يف نوكي امك ءرثنلا يف ُنوكي ليلعتلا نسُحو

 :لولغز دْمَس يرصملا ميعزلا ٍءاثر يف ''”ميهاربإ ظفاح لاق

 : عفدم ٍةبرَع ىلع هوعّيش دق اوناكو

 اباقّرلاو ُهْلْمَح "”ةاهلا رجع املعفادملا ىلع ٌهولمخ

 .لولغز دعس ةمجرت عم هتمجرت تقبس دقو :م1477 يفوت رصم ءارعش رابك نم ميعاربإ ظفاح )١(
 .سارلا يهو ةماه عيمج :ماهلا قفشز
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 ٌمظعأو لقثأ هنأل ألإ عفدم ىلع ٌلمُح ام ديقفلا نامثج نأ ٌرعاشلا يعذي ءانه

 وه عفادملا ىلع ءامعزلا َمييشت نأ عقاولاو .باقّرلاو ٌفاتكألا هلمحت نأ نم ًارذق

 .ءالؤه زئانج يف ةعبّتملا فارعألاو مسارملا نم

 : ليلعتلا نسخ نم جذامن - ب

 : هنايرجو ليّتلا قفدتب هنراقيو مهدحأ حدمي رعاشلا لاق ١

 ٍلَهَم ىلع يشمياذلف ءْمُكِقْبَسسب ١ ٌفِرتْعُمَوْهَرألالينلا ىرجالو
 : ءاثّرلا يف رخآ لاقو - ؟

 ُدْبَوُم ''"كِبظك نزح هئكلو هِنْوُلِب ةاودلا يف ٌرْبِج ُدَوسا امو

 :حدملا يف "7يناجّرألا نيدلا حصان لاقو " 

 ٍلَجبَح نم هولا ٌعولُط عيبْلا ٍتْفَو  يفن ٍنامْزلا َريصُفَت َكُمينص ىدنأ
 :ديقفلا بطاخي ءائرلا يف ٌرِعاش لاقو 4

 ؟9ُنافوط رهذلا فلاس يف اهل ناكف اهِيْنَدب ًاميدق اينّدلا َكَدقف ْتَكَب

 : ةجاحلاو رقفلا يكتشي ٌرعاش لاقو

 هانت وهو ٍقْرَّرلا طاقتلا ُتْدرَأ امئإو يرهظ ُماَبألا تئخ امو

 : تاماقملا بابك دحأ لاقو ١

 «باستنالا رس ٌتمتك .يرّذَخ ُتَْخَأو .'يرّرْع 9ٌتْقَلَط اًملف ..»

 .توبكم ءوبخلم :ميظك )١(
 .ه01414 يفوت .هئمجرت تقبس رعاش :يناجرألا (؟)

 .حون نافوط ىلإ ريشي :نافرط ()
 .ٌتكرت :ٌتقلط (4)
 .يلفاغتو يعادخنا :يرّرُم (0)
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 ينال ال .ةامع ني ا مص يلوح نم مولا اذإف ؛باسيكالا َلْبَح ُتْذَخَأو

 َراظنألا ٌبيصُأ نأ ُدَعْبَتْسُي الو رْهظلا ُسْمَش د ينأل لب ءرْذَقلا لوهجم مهيدل

 ما اب

 . عمي ال يذلا رهو .ْمصأ عمج :ْمَص فلا

 .مالككلا نسي ال يذلا رهر .مكبأ عمج : مكب فقل

 .راهنلا طسو رمح :رْهبلا (6)

 نحف



 ريظُنلا ٌةاعارُم ©

 :اهفيرعت -أ

 ريلنلا نْيَب مْمَجْلا يهو (ريظنلا ةاعارم) ةّيونعملا ةّيعيدبلا تانسحملا ىدحإ

 ّوُه وأ رخآلاب ُرُكّذُي امهدحأ نأ ِهْجَو ىلع ٍةدحاو ٍةرابع يف ههيبشو هيبشلا وأ هريظنو
 : ًابتاعم مهدحأل كلوقك ةلالدلاو ىنعملا يف هتليصف نِم

 «ٌتْحِبَر امو ٌترِسخ كتذوم ُتيرش اَمل»

 ةرابعلا هذه يف حبّرلاو ةراسخلا داريإ ناك ؛ةراسخو احبر ٌءارشلا ناك اًملف

 ملِع يف ةحشرملا ةراعتسالا عم ريظنلا ةاعارم يقتلتو .ءارشلا دعب ريظنلل ٌةاعارم

 : ىلاعت هلوق وحن هب هبشملا مئالي امب اهيف زاجملا عبْتُي يتلا نايبلا

 .[15 :ةرقبلا ةروس]# ْمُهُنَري تصر اَمْم ىَدُهْلب هئلَصلا اًوركشأ َنِدْلا َكهلْوُأ»

 وأ راعتْسملا عبتي ٌحيشرت ةراجتلاو حبرلا ركذو «لادبتسالل راعتسم ءارتشالاف

 .هب هّبشملا

 نيب عْمَجلاِب وأ ةّيسحلا تاّيداملا يف وأ تاّيونعملا يف (ريظنلا ةاعارم) متن دقو

 رخآ ريبعتيو «ةبسانملا ةدحو وأ بسانّتلا وه ّمهملاو .يداملاو ّيونعملا نيرمألا

 .رثكأف نيتظفل لالخ نم دحاولا نومضملا يف رصانعلا ءاقتلا مهملا

 : ةعيبطلا رظانم نم رظنم فصو يف رعاشلا لاق

 ًطّقنيٌمامُملاو ُبُّيكت ُحيّرلاو 2 .ًةفيحص ُريدٌّلاو أرقي ُرْيَطلا
 طيقنتلاو «قرولا وأ ةفيحصلاو ةباتكلاو ةءارقلا نيب عمجلاب ءارظنلا يعور انُه

 تادرفمو ةسردملا ددع نم تادرفملاو ددُعلا هذه لكو .ءامسلا رطم نم ٍدادمب
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 يهو (أرقي ريطلا) : يه ةّينايب ةراعتسا نم ليلعتلا نسح يف قلطنملا ناكو .اهفصو

 .(ُبّتكت ٌحيرلا) امهو ءاهدعب نيتراعتسا ىلإ اهَّمض عم (ًةَنكم) اهؤارجإ نكمي يتلا
 ةقالعلا نايب ىلع انصرح الول «تاّيعيدبلا يف لخدي اميف اذه ّسيلو (طقني ٌمامغلا)

 .ةّيبرعلا ةغالبلا هوجو نم ْنفو ْنف نيب

 : ريظنلا ةاعارم نم جذامن - ب

 : نيرصاعملا باتكلا دححأ لاق ١

 ٌُتْفِحَو «هعيبرب يفيرخ ُتركذت «هبابش ٍةوْرُذ يف باش هْجَو ىلإ ٌترظن اذإ
 ءرمعلا لوصُق نم ةعبرألا لوصُفلا تيل الأ . .فيرخلاب ًارْشَبُم هيتأي ٌفِيّصلا هيلع

 .4. .ةأوِس سيلو ٌعيبرلا وه دحاو لصف يف ٌرّصتخُت

 :30يرشْخَمرلا رهاط لاق  ؟

 ْوَملاِب ٌفِصعي ٌفادججملا يدي يف

 هلآلا ةرمغ يف ضوخي ينيفسو
 : حدمي رعاشلا لاقو ''“

 أ

 اهماعشر''”ةلبق انس ٌةجو

 : ءائرلا يف يّرعملا ءالعلا وبأ لاقو 4

 يداقتعاو يلم يف ٍدجُم ٌرِيَْغ
 نم ْمَأ ٌةَمامحلا َمُكلت ثكبأ

 :هقافحإل ٌرِذتعي رعاش لاقو  ه

 ينيميوًةوئنفيْسشللنإ

 يناقئاف ُهَعْرِي ُرْهَدلا سبل

 .رصاعم ٌئدرعس ٌرعاش :يرشخمزلا رهاط )1١(

 ٍلاوهألاب ٌعارُشلا وهلسيو ج
 يلابن اهيف ٌتْلمغأ ابر ما

 هاش عثرت الو كلاب حو

 اعارذو ٌةَّوُق فيَسلا ضبقم

 اعات ِهْيَذْلامِب ينامرو

 .ةهجاوملا يف اهّسمش نوكتو «ةالصلا يف نيملسملا ةهجو :ةليقلا (؟)

 .(ربكأ هللا) : ريبكتلاب أدبت «ةالصلا نع ةيانك : ريبكتلا ()



 :؟!ةصاعُم ٌبتاك َلاقو ١

 «ٍفطارعلا ٌراطِق ٌبكرأف «سانلا ايند نع ًاديعب :ةبيرغلا يتاذب ٌرجاهأ ؛ًانايحأو
 اهُمسا يتلا يتبيبح َهَْجَو اهيف ىقلأ ال ةطحم يف ُلجرتأ الو ءراكفألا ٍنابْضُق ىلع
 .؛ةيّرحلا»

 .وبام يردق :فيلأتلا بحاص ملقب «ٍةلَلستم رطاوخ» نه )4١

 لحل



 :اهفيرعت -أ

 وأ ةلمجلا يف هتبحُص يف هعوقول ِهظْفَل ريغ ٍظفلب ءيشلا نع َرْبَعُي نأ يه
 . اهِسْفُن ةرابعلا

 اهنأكو ؛ةيرخشلا وأ ّيكذلا باوجلا هجو ىلع ةلكاشُملا لمعتشُ نأ ٌبلغيو

 .هلوق نم لوقلاب ردجأ وه ام اهب َبطاخُملا ٌفّرطلا مّلعت
 قلست ةضاير ٌبحُت له :لئس امدنع مهدحأ هب باجأ ام ةلكاشُملا ليبق نمو

 مدختسا دقف .«مالسو ٍنامأب رمعلا رخآ ىلإ تاونسلا قّلَسَت ُبحأ» لاقف ؟لابجلا
 ال هرْمُع نأ ىلإ لئاسلا هّبنيل باوجلاو لاؤسلا نيب ةلكاشملا ليبس ىلع قّلستلا ةملك
 .ةرطخلا ةضايرلا هذه ٍةسراممب هل حمسَي

 نأ نم لظلا فيفخ سئاب رعاش نع يكُح ام ؛ًاضيأ ةلكاشملا ليبق نمو
 اذام :هل اولاقو ءدْرَبلا يف رحّسلا ٍتقو بارشلاو ةمدانملل ُهئوعدي اولسرأ ُهَباحْضُأ

 :نْيتببلا نيذه مهيلإ ٌبتكف ؟كل منضُيِل ماعطلا نم راتخت

 اصيصخ ّيلإ ُمُهُلوُسَر ىتأو ةرخسب حوبصلا اوُدَصُق انباحصأ

 اصيمقو ٌةّبج يلاوخّبطا ُتْلُق ُهَحْبَط كل ذجت ًاَعْيَش خرتفا :اولاق

 : ةلكاشملا نم جذامن - ب

 :رادلا لبق راجلاب هدادتعا يف ٌرعاشلا لاق - ١

 ٍلزْئَملالْبَمَراجلاُتْيَئَبينأ اهلك بْرْغَي "*ءانفأ ٌعلْبُمْنَم

 .ديدحت الب ةماعلا :ءانفألا )١(

 انف



 : ةقلعُملا هتديصق ْنِم '*”ُيِبلغّتلا موثلُك نب وُرمع لاقو - ”؟
 انيلهاجلا لْهَج ٌقْوَف لّهجنف انيئَعدخأ'"زنلوججت الالا

 ا :ةمكجلا يف 2'”يتسّبلا حْنَملا وبأ لاقو - '

 ٌنارْسُْح رْيَخلا '”ضخَم َريغ هُحْبِرو ٌلناصقن هايند يف ِءرَملا ٌةدابز

 ؛ هلمقم ْمْوَي '**”يدرَو َرْهلا حوتُمل وبأ لاقو - 4

 انيفزر ىلخشن ةئف ثؤوط ,صمَقاذهوٌروفطغعانأ

 : ةّميدنو ُهريمأ ًابعادُم ٍةاحّنلا ُدَحَأ ٌلاقو  ه

 اذإ فرصلا نم ٌعونمملا وه انأ ينأ ملعاف ءفرصلا نم عونمملا نع ينّئلأس»

 .؛ةّبحملا ينُعنمتو ًءايحلا ينقرصي ءكِسِلُجَم يف ُتنك

 :؛عيبر١ همساو هقيدص ةبعادم يف رعاش لاقو ١

 زاهزألا ضْغَبوجْلْط يف ينحئماف«ءاعيبر» تمُدام

 ةازب تيطتاو هديت ةشأا اينزتل ليك ني نخاف

 ينب ىلع بلغت ينب هموق ىلإ هلامتناب زتعا تاقلعملا باحصأ نم يلهاج رعاش :موئلك نب ورمع (8)
 تام .ىليل هّمأب تقحل ةناهم ىلع أدر ةريصلا كلم دنه نب ورمع لتقف هنإ لاقيو مهرخافو ركب
 .ما٠ ةنس

 ) )1١ءادتعالاو شطبلاو ةذشلا ءانه : لهجلا .

 .ه١٠4 ماع هتافو تناك .مككجلاب علو مظنلا ٌنسح ُرعاش :يتشبلا (؟)
 .ريخلا نم يفاصلا :ريخلا ضحم (9)

 ماع هداشح نم ةياشوب لتُق «بلح يف شاع ّيفوص رعاش ؛شبح نب ىيحي نيدلا ٌباهش وه (**)
 .سهقةرا/

 نض



 ٌحْدَملا ٠7

 :فيرعت -أ

 : ىَمَسي ام ةيونعملا تانسحملا نم

 .ّمْذلا هبشُي امب حدملا ديكأت

 ًاديكأت دادزي حدملاب اذإف حودمملا يف ٌبْيَم اهنأ ىلع ةنسحلا ٌرُكِذ وهو

 .ءذضلا ُهئْسُح رهظُي ُدضلاو» ةدعاق ىلع ًاحوضُوو

 وأ (ىوس ءريغ ءألإ) هتاودأ ىدحإب ءانثتسالا مادختساب بولشألا اذه نوكيو
 .(ّنأ ىلع) هبانم بوبي ام وأ (ّنكل .ءْنكل) هيئادأ ىدحإب كاردتسالا

 :ًالئاق ةنساسغلا حدم يف بولسألا اذهل ةغبانلا لامعتسا رهئشا دقو

 ْمُهَنأ وه دمحاو بيع االول سانلا لضفأ نيحودمملا نأ رعاشلا ىعذا ءانه

 .اهب برضفلا ةرثكل مهفويس ُتملتت ناعجش نولتاقم

 : ىَمسُي ام نوكيف هنومضم سكع ىلع َمْذلا هبشي امب حدملا ديكأت يتأي دقو

 َحدَملاةِبْشِينامب ٌمذلاديكأت

 نم أوسأ ةئّيس اهب اذإف ٌوجهملاب قحلت تائّيَس ةلمجج نم ٍةفص ءانثتساب ٌنوكيو
 :الثم لوقت .ّمذلا ديكأت يف غلبأ ٌنوكتو ًاديكأت اهديزي امم اهتاقباس

 .فيسلا ذيح يف تاملثلا :لولفلا ()
 .لازنلاو لاتقلا :عارفلا (؟)
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 .رّوْأ هنأ الإ (بويُم) بِلا ِهَلُك ٌديز

 ّدَحَأ هنع يفنتل ٌتْذُعو بلاثملاو بويعلل ًةروب ادْيَز ٌبيعملا لجرلا ٌتْلَعَج انهف
 دّكؤت ال كيالكب كنأكو .رّوَعلا وهو ُحيِبَق بيع ىنثتسملاب اذإف ءانثتسالاب بويعلا
 : ْمُهَدَحأ ٌمذي ٌرعاشلا لاق . .دْيّر بويع نيب نم هيلع ألإ

 ىراجي الت مُخلايفهارر ينأريغل فلا َنِبالَخ
 (ريغ) دعب ًةلضاف ةفص رظتنن انك امنيبف . .حدملا هبْشُي امب ٌمذلل ٌديكأت اذهف

 ٌرشب َّمذلا دكؤتل شْيطلاو نونجلا وه يذلا قْمُحلا ٌةفص تءاج .ةيئانثتسالا

 : تامصلا

 .(ىراجي ال يمحسلا يف هارأ)

 : هِسْكَعو ّمْذلا هبْشُي امب حْدَملا ديكأت َنِم جذامن - ب

 :هجودمم يف رعاشلا لاق

 انِطومَر ًالهأ ُماَيألا َيِيْئَسْلأَف ُهَنَدَصَق ينأ ريغ ويف َبْيَعالو

 : حْدَملا يف ٌرخآ لاقو - ١

 ايِقاب ٍلاملا َنِم يقنيامف ٌداوَج ُهَنأريغ ُةُفاصرا ْتَلُمَكىَتف

 :ٍِفورْعُم يلوأ موق حْدَم يف ثلاث لاقو “" 

 رْكشلا نع َنيركاشلا ْزْجَع ُنِبَبْي هنأ َرْيَع َْمهِفورعم يف َبْيَعالو

 :حدملا هبشُي امب ْمّدلا دكؤي مهذحأ لاقو - 4

 )عِقالب َنوكت نأ ثداك مّللا َنِم ْمُهَسِوفن نأ ريغ ءمهيف َرْيَخْالو

 : هٌوُجْهَم ْنَع رخحآ لاقو  ه

 .بِدْجُملا رفَملا رهو مقلب ممج :عتالَب )١(



 : وجهي مهذَحَأ لاقوة

 بّْلَكلا يف كاذ امو ءٍواعارُم ةوُسو ًةَلالَمهِيف نأ الإ ٌبلكلاوه

 نيا



 :فيرعت -أ

 دْعَب نم اهب ركذي ةّصاخ لكل ظافلألا نم ٌدُدعتم ركذي نأ رشنلاو ّيطلاب داري

 هيلي هّبويع وأ ةتانسح ْتّيِوط دقو مالكلا ّرشن نأكف «بيترت ريغ نم وأ بيترتلا ىلع

 :ديدش راصتخاب رشّنلاو ّيطلاف . بويعلا وأ تانسحلا هذهل ٌليصفتو ٌرْشْن

 رّشنُت مل اهصئاصخ ىوطت مالك هوجو
 هّنأل يناعملا ملع يف ّقاسُي نأ ُنُسْحَي ةيونعملا تانّسحُملا نم ٌبْرَض اذهو

 .رخآب وأ لكشب ٍدانسإلاب قلعتي

 نيب تاقالعلا كرْذُي وهف ؛هتفاقثو ائراقلا وأ عماسلا مهفب ٌةقالع رشنلاو يطللو

 لتخا ْنِإو ماعلا ىنعملا هتوفي ال ُتيحب «روشنملاو ْيوطملاو ّيوطملاو روشنملا

 : حاضيولل ةلثمأ هلهو .ءيشلا ضعب بيترتلا

 .ينيمي ّدكب ُبِسكأو ٌسرْدَأَف ءًاراهنو ًاليل ُلمْعَأ

 «ّيط دعب َرْشُن راهنلا لمعو ؛ةساردلا هنأ مهُمُف يط دعب َرِشُن ليللا لمع ءانه

 يطلاو رشنلا نيب يعوُر دق بيترتلا نأ ظحاليو .ديلا لمعب قزرلا بسك هنأ مهم

 امل قفاوملا بيترتلا ىلع راهنلاب نرتقم ديلا لمعو «ليللاب ةنرتقم ةساردلا نأ مهفف

 وأ عماسلا عاطتساف ءرشن نم هعبتي امو يوطملا نيب بيترتلا ٌلتخا اميرو

 :انلْوُق يف امك امهنيب ةقالعلا كاردإ ئراقلا

 نيران



 . هللا ىلإ ٌبّرقتنو ٌقزترن «لمَعلاو ٍةدابعلاو موصلاو ًةالصلاب»
 .لمعلاب نوكي قازترالاو ؛تادابعلاب نوكي هللا ىلإ بّرقتلا نأ حضاولا نمف

 .رشني ام بيترت نع رظنلا فرصب رشنلا هعبتيل ّيلعلا يتأي ؛ماع هجوبو ءاذه

 :رمشنلاو ّيطلا نم جذامن - ب

 ١ - مَ ني الو ديف ارسل َرَهَتاَر للا 140 لص ويحمي نمي : ىلاعت لاق «
 :صصقلا ةروس] ”17.

 ٌرْكَيَت نم الضم ونت ٌةَرِصَبم رابنلا هياء آنلعحو انلعحو لل َهياَء انوحم»# :ىلاعت لاقو - ؟

 :ءارسإلا ةروس] « َباَسْللَو َنييِنِلا َدَدَع ْأُمْلَعَتِلَو ١١[.

 * - 0©2هللا لوسر لاق )35( :

 امك ةئيطخلا ءىفطُت ُةَقَدَّصلاو ."؛َنُج ٌموّصلا :؟ريخلا باوبأ ىلع كّلُدَأ الأ»

 «. .ليللا ينوج يف لُجَرلا ةالضو ءرانلا ُءاملا ءىفطُي
 :حدمي رعاشلا لاقو : 

 ”عءّرْفُم ْلُك ىلع ٌلْضُف ىذألا عْئَمو ٌةشيعم ٌءطعلاف .ٌمْئَمَّو ءةاطع

 :لزغلا يف رعاشلا لاقو 6

 شاع ٌعْرسْطَمو (*ٌقالطإو ٌدورو رظان ٌةنمفو ؟ُقادخأو ٌدودخ

 :هيوبحم فصو يف رخآ لاقو ١

 (خارلاو ٍنابلا ُبيضقو نئجذلا ُرْذَب هّتَماقر 'ةءابحُمَوهظخلف

 )١( ص ةّيوونلا نيعبرألا نتم رظنا .لبج نب ْذاعُمِل ثيديح نع 86.
 .سرتتلا .ةياقولاو رتسلا ؛لّوألا ْمضِب :ةئمحلا (؟)
 .دورطملا فّوخملا :عّرقُملا (5)
 .نريعلا :قادحألا (1)

 .رظللا ماهس قالطإ :قالطإلا (5)
 . ةعلطلا ءهْجّولا ُلَبْقَم :اًيحملا (7)
 .ةرمخلا :حارلا (0)
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 ةَرتاغُملا 4

 :اهفيرعت ١-

 موقيو ةئباعملا هبُشي ةيونعملا تانسحملا نم ٌبرض يه «رييغتلا نم « ةرياغملا

 . ابَلَسَو ًاباجيإ ريبعتلا ىلع ةردقملل ًاتابثإ هّمذ مث ءيشلا مدم ىلع

 نامزلا عيدب دنع تاماقملا بدأ يف تانّسحُملا نم برُّصلا اذه عاش دقو

 .امهدعب ءاج نمو يريرحلاو يناذمهلا

 الو .اهثيدحو اهميدق ةداجلا صوصللاو «بدألا يف رابتعا نم ةرياغملل سيلو

 .ًارثن وأ ًارعش رّبعملل ّيساسألا ّمهلا وه يذلا نومضملاب ًافافختسا آلإ نوكت

 : ةرياغملا ىلع ةلثمأ - ب

 َحدَم ذإ يريرحلل ةيرائيدلا ةماقملا يف ًءاجح اًمم اهيلع الاثم 00 نأ انيك

 .ًارْعِش هّمذو رانيدلا

 :رائيدلا ذم يف ءاج

 هُنَرْهُشِرُةُتعْمُس "”ةروئام

 ؟4!ئدطخ يعاسملا حجت ٌتنراقو

00( 

 ىف

 ثدعابت : ثمارت
 .نسلألا ىلع ةبورم ةروهشم : ةروثأم

 .هجولا ملاعم :ةّرِسألا (9)

 .ناكملاب هئوطخح :هئرطخ (14)

 .حوبصلا ههجو :ُهْره (0)

 ب

 ءل ؟؛ ء )1١(
 حل رسما سمعا
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 يقبل ىنتفلا وس ثثعد وأ دق

 "غو مانألا ىلإ ثَببححو

 ثارت ينافآ َباَوَج



 0 هنّروَخْنَم ""لوُصَيهب | 'ئرقث بولُقلا َّنِمامنأك
 "ترك ُهئَمَرَه عه شيججو ةثرشحخ تمادةالول ٍفَرْثْمَو

 ةثَرذُف ْيْلَج :ُتِْلُقَل ىقلا الول

 :َمذ ىلإ حدم ْنِم (ةرياغُملا) ليبس ىلع رانيدلا ْمذ يف ءاجو

 ٍقِفانُملاك نيهجو يذ رفض (”يقؤامُم عداخ ْنِمُهَل بست

 ٍنِئاعنْوَلو فوشعمةنيز  ""ينمارلا ِنْيَمِل ٍنْيَمْضَرِب ودبي
 لاخلا "”طخخشس باكترا ىلإ وُعْدَي ""قئاقحلا يودَدنعهبُحو

 ٍيتِسافْنِمةِملَظَمْتَدَبالو تراس ومب طفت تاالون

 ٍيتداصلاٌقِجُملالْوقُهَلّلاَق <''"قلاح ْنِمهفذقي ''””ْنَمِل ًاهاو

 يقرافنف يل َكِلْضَو يف تأر ال

 هشقنو هتفايص :هترفن )١(
 .نكمتبو مجاهي :لوصي 9(4)

 .هتلمححو هموجُح :هتّرك (6)

 . انارسخو هل ًاكاله :هل ات (4)
 ,شاشغلا دولا يف برذكلا يئارملا :قئامملا (4)
 .رظانلا :قمارلا ()

 .نافرعلاو ملعلا لهأ :قئاقحلا وروذ (0)

 . بضغلا :طخسشلا (4)

 .ىنميلا هني :قراسلا نيمي (9)

 .هييطأ ام ىنعمب ناسحتتسا ةرابع :هل ًاهاو )٠١(
 , لبج وأ اع نم :قلاح نم )١(

١4 



 :هفيرعت -أ

 وأ هِسفن يف ٍةياغل كلذو اهل فراع وهو ةقيقحلا لهجي هنأب غيلبلا ءاعّدا وه

 اذه يف لامجلا ىقبيو .ةفص وأ حدم يف ةغلابملا وأ هعماسل خيبوتلا وأ فّراظتلل

 يناعملا ملع صتخي ام اذهو .ماهفتسا وأ لاؤس ىلإ ريرقتلا لقن يف بولسألا

 .ًاقحال ىرتس امك هيف رظنلاب
 ةذع يف ؛خيبوّتلا ليبق نم «هذيمالتل ملعملا لوق فراعلا لّماجت ةلثمأ نمو

 : تاماقم

 ؟نُكجاوفأ ىلع مِتُْح له

 ؟بعْلَم يف ْمأ ىهقم يف مُتلَُح له
 ؟ةنطفلا مكيلع ُتمْرُح له

 ؟مكعم مكدئاسوب نرتأت ال مل

 :حدملا اهنم «ةريثك تالاجم يف ريثأتلاو ةغالبلا يف فراعلا لهاجت عفنيو

 ءادبإ وأ (!؟لازغ مأ بدأ كانفرع ام) :ةيرخسلاو ءاجهلا وأ (؟متاح كمسإأ)

 . .(؟يعرلض نيب بلق يدنع لاز امأ) ةعوللاو نزحلا

 ةربخ يذ غيلب لبق نم ءاج اذإ الإ ريثأتلا يف حاجنب فراعلا لهاجت متي الو

 .اهتالامعتساو بيلاسألاب

 ليغ



 : «فراعلا لهاجت» ْنِم جذامن - ب

 ١ :دمحم ةروس] © آَهُلاَمْكَأ ٍبوُلق لع تاءرْعْلا نورتي الفأ# : ىلاعت لاق 4 1[.

 " - ا ل ا ل : ىلاعت لاقو 60

 "'  موت ءاجه يف 2''ىمْلُس يبأ نب ٌرْيَغُز لاقو :
 !؟ءاسن مأ نضج لآ يق يركأ "”لاخإ ٌفْوسَسو يرثأ امو

 :اهيخأ ءاثر يف (ةعرافلا) '**”فيرط تنب ىليل تلاقو - ؛

 !؟بيرط نبا ىلع "ْعّرِجُت مل َكنأك ًاقروُم كلام ؟'”روباخللا رجش ايأ

 :؟9يريحُبلا لاقو  ه

 ؟0يحاضلا رظنملاب اهتماستنا مأ ؟حابضم ُءْوَض ْمَأ "”ئرَس ٍقْرَب ُعْمَلَأ

 : حيدملا يف رعاشلا لاقو - 1

 ؟رْخَبلا مأ ءاطَعلا اذه يف َكُمكو ُرْذَبلا مأ ٍهايّضلا اذه يف َكُهْجَرَأ

 حئادملاب رهتشا ؛تاقلعملا باحصأ نم ةيلهاجلا يف ءارعشلا لوحف نم :ىملُس يبأ نب ريهُز )١(
 . باطخلا نب رمع ةفيلخلا هرعشب بجعأو .مكجلار

 .ةيرخسلا ليبق نم اهقاصو «ّنظأو بسحأ : ٌلاخإ )0
 :لاجر : ِمْوَق قول

 ءاثرب ترهتشا ةديجم ةرعاش (ةعرافلا) اهبفلو يجراخلا فيرط نب ديلولا تخحأ :فيرط تنب ىليل (88)
 رظنا .ه١٠١1 ةنم وحن اهتافو تناك .4 ماع ديشرلا ىلع هجورخ يف ىلتق دقو ديئولا اهينحأ

 .؟994 ص ويام دمحم رداقلا ديع فلؤملا قيقحت نم ؟برعلا تارعاش»

 .ماشلا دالب نم ةريزبجلاب رهن :روباخلا (4)

 .نزحت مل :عزجت مل ()
 ,هتمجرت تقبس دقو ,ه1781 ةذنس يفوت .يساّبع رعاش .نئاطلا ةدابع نب ديلولا :يرتحبلا (1)

 .ًالْيل ٌرفاس :ئرس (0
 . ىحضلاك قرشملا : يحاضلا ©

 ل



 ميكحلا ٌبولّسا - ١

 : هفيرعت -أ

 1 و .و 2 ع 8

 ةمكح ىلع لدي صلخت ٍنْسَحِب هبقرتي نكي مل باوجب بطاخملا يقلت وه
 .ءاكذو

 ٌربكأ وه» باجأفن ؟(846) هللا لوسر مأ ٌربكأ تنأ :ماركلا ةباحصلا ذحأ لثُس

 «(7ِ) هللا وسر نم ٌربكأ انأ» لوقي نأل هنم ةهارك كلذو «ُهَليق ٌثدلو انأو ينم

 . «ميكحلا بولشأ» ليبق نم ّيباحصلا اذه ٌباوجف

 «؟رثنلا مأ رعشلا لفت امهيأ» :نيرثانلا باّتكلا نم سلجم يف مُهّدحأ لئسو

 :ٌباجأف «؟كابأ مأ كُمأ بحت امهَيَأ» :رخآ لئسو .«برعلا ُناويد رعّشلا» :باجأف

 ةباحصلا دحأ هلأس نيح روثأملا ثيدحلا ىلإ ريشب وهو (35) هللا لوسرل ىوتفلا»
 :لاقف ؟نَم ْمْث هلأسو «كُمَأ» هللا لوسر هباجأف «؟يتباحص نسحب سائلا ئلْؤأ نم»
 .«كوبأ مث" :لوقي نأ لبق ًاثالث اهركذ ؛«كَمأ» لاقف ؟نم مث هلأسو ؛كنمأ»

 دنع بيلاسألا غلبأ وه ةّيعيدبلا تانْسحملا نم بولسألا اذه نأ ىرن اذكهو

 نم هتيشخ وأ ؛نّيعم عوضوم يف ضوخلا نع ضارعإلا يف بطاخملا ةبغر
 امب هتلماجُمو ةَمامأ نم ٍءاضرتسا يف هتبغر دنع وأ ؛ةيراع ةقيقحلاب هملكم ةهجاوم
 . ةّرسَي

 ىلع اهُقوسُن يتلا دهاوشلاو ةلثمألا لالخ نم فقاوملا هذه انل حضتت ٌفوسو

 .؟ميكحلا بولْسُأ»

١4١ 



 1 كحل بولسأ» نم جذامن - ب

 «ةرقبلا ةروس] © ْجَحْلأَو ساّنلِل ٌثيِقَوَم َِه له َةَلِهَأْلا ِنَع كتلي :ىلاعت لاق ١
 ١84[. ةيآلا

 ىلع كتلمحأل» :ًالئاق ديدحلا ديفو نجسلاب الْجَر ")باجل 3200 0

 ٌلمحي ريمألا ُلْثِم» :ةأفاكملا ىلإ ةبوقعلا نع ُهُقرصي ٌلجرلا باجأف "'مهذألا
 .1"”بّهشألاو مهدألا ىلع

 :دلاخ هلأسف قارعلا حتف نيح ةريحلا لهأ نم ٌلجر ديلولا نب دلاخ ىلإ لم - "٠
 مك :لاق .ضرألا ىلع :لاق ؟تنأ َمالع :لاق .يبايث يف :لاق ؟تنأ ميف
 ءيش نع ٌكّلأسأ «لجر اي كلاب ام :دلاخ لاقف .نوثالثو ناتتثا :لاق ؟ٌكّْنِس

 : َرَدَمْعاف «ًارانيد ُهَضرْفَتْسا ُهَل بحاص يف ٌرِعاش لاق 4

 اناكرمأل رانيد ٍضْرَق يف ُهُلأسو يبجاصِل ُتْيَنَأذقلَر
 ؟ةناننا الو ل تقف "نقع تروح ام يراد هللاو :ينّتاجأف

 :ٍديقف ءاثر يف مهذحأ لاقو 6

 ٍراَْخَف ٌنُكِب امْلُق ءىضم :اولاقو العلا ةجاح ئضق :انْلُق ''”ئضق :اولاقو
 :هِدلول ٍدلاولا بح يف ٌرِعاش لاقو - 7

 و نلا يسكر ناتو ولا كارا قر امر يفت ىتااجع

2 
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 يسْفن كنِإ :ٌتْلُق ٌسْفْنلا ام :ّلاق يحوُر ُكْنِإ :ٌتْلق ؟ُحوُرلا ام :لاق

 نب كلملا دع ةفيلخلل ناسارخ-و قارعلا ىلع أيلاو ناك .يفقثلا فموي نب جاجتحلا وه :جابّسحلا )١(
 .ه8465 ماع يفوت , شطبلا ديدش ًايساق ناك .هدعب نم ديلولل مث ؛يومألا ناورم

 .ّيديدحلا ديقلا :مَهْدألا (؟)

 .يدامرلا ىفيبألاو دّوْسَأْلا ؛ليخلا ناولأو ٍتافص نم :ٍبُهْشَألاو مهذألا (6)
 .ريئاندلاو مهاردلاك ٌةيورضم ادوقل :ًانْيَه (4)
 .وبؤبلا وهو ء«نيعلا ناسنإ سيلو ءسانلا دحاو دارأ :ةّيعيدب ةيروت انه :ًائاسنإ (9)
 .ٌتام يأ هبحن ىضف ؛ىضف (7)

 ؟١4



 ىنعملا عم ٍظفللا فالتثا 5

 : هفيرعت -أ

 ماجسسنالا امهنيب ققحتيف ىنعملا ةمدخ- يف يعيدبلا نّسحملاو ظفللا عقي نأ وه

 :نأ ىلع داقنلا

 .ىنعملا هححورو ٌدَسَج ظفللا

 ريثأتلا وحن هقلطي ال ظفللا كلذكف حوّرلا الإ هكّرحي ال دسجلا نأ امكف

 برضلا اذه نويغالبلا فّرع دقو .ىنعم نم هيذؤي ام ىوس بجعملا شاهدإلاو
 نم ًةلثمأ اوبرضو .يناعملل ةقئاوُم ظافلألا ّنوكت نأ : مهلوقب يونعملا نيسحتلا نم
 درب نب راشبو .يومألا رصعلا يف لطخألاو قدزرفلاو ريرجك لوحفلا ءارعشلا دنع

 رعّشلا نم لاثمألا َبْرَض نأ ىلع .يسابعلا رصعلا يف مهريغو ّيرتحبلاو مامت يبأو

 كّرحي ناسنإلا ماد امو ؛ةملكلا تماد ام يهتني الو «بضني ال ْنيعم نْيْعيِلبلا رثنلاو

 ظفلل ثيدحلا َملطصُملا نأ ظحاليو .قرولا ىلع هملق يرْجُّيو ؛مالكلاب هناسل

 ظفللا يتملك نم عسؤأ ةّيلومش ناققحي ناذهز .نومضملاو لكشلا :وه ىنعملاو

 لمجلا «تادرفملا :اهنم رصانع ةّدع يف ٌعمقي لكُشلا نآل كلذو :ىنعملاو

 . . .خلإ ةيظفللا ىقيسوملا اهيف امب تانّسحملا ؛«تارابعلاو

 لايخلا «فطارعلا ءراكفألا :اهنم رصانع ةدع يف عقي نومضملا كلذك

 . . .خلإ «يزاجملا ريغو يزاجملا يريوصتلا

 يذلا مؤالتلا امهعمجي نأ بجي (نومضملاو لكشلا) نيريبكلا نيرصنعلا الكو
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 . ىنعملا عم ظفللا فالتتا : ماعلا ىنعملاب وه

 يبدألا دقنلا قلطني تانسحملا نّسحم وه يذلا ريبكلا ىئعملا اذه نمو

 هزايتجا نم ذب الو «ةرصاعملاو ثارتلا نيب دودحلا طخ وهو .نيعدبملا ٍلامعأل

 ناونع تحت مالكلا نم ذحلا اذه دنع فقوتنو . .صوصُنلا نيب رفاسُي نمل

 .ةّيجهنملا اهدودح ىف ةيبرعلا ةغالبلاب ئنعم انباتك نأل (ىنعملا عم ظفللا فالتثا)

 :دهاوشو ٌةلثمأ

 ”ورب نب راَشب رْغِش نم دهاوشو ٍةلثمأ دنع فقن .حاضيإلاو ريونتلا لجأ نمو

 .دهاوشلاو ةلثمألا هذه ىلإ ةغالبلا بتك تافتلا :لْوألا

 ؛يبرعلا رعّشلا ةّيلهاج نيب ربْعُمو رّسِج سأر لّئمي درب نب راشب نأ ةقيقح : يناثلا

 يف تمهسأ ةدّيعم ضرأ يف هقالطناو رعشلا ةيرضح نيبو .يوغللا همهجتو

 .مالسإلا يف ةلخادلا رصانعلاو ممألا اهديبعت

 للمال برتفلا نتيالطسلا ادي هلع قوقل« روضي هل رش يرخأ هو

 وهو «ةدبع لثم ءانسح ةيراج هرعشب يرغُيو «لّرغتي نأ درب نب راشب دارأ نيح
 «ماجسنالا مامتب هيناعمو هظافلأ ققري ُهاندجو .حبقتسملا مخضلا رودجملا لجرلا

 : مالكلا اذه لثمبو

 ملأ "”ٌفِنُط "”ىركلا ينع ئفنو مئأملنكلو ايل ْلطيمل

 ْممومحل نم دبع اي ينلأ يملعاو يّتع_ُدْبَعاي-يسفن

 نيب لاقتنا رسج لثمي . هتايادب يف ٌيسابعلا رعمشلا لوحف نم لصألا يسرأف رعاش : درب نب راشب 22

 هدلجي ّيدهملا رمأف ةقدنزلاب مهتا ؛ةرمخلاب ًاعلوم ًانجام ًالزخ ناك ؛ءهرصع يف ثيدحلاو ميدقلا

 .ها14 ماع تامف

 . مونلا :ىركلا )0ع

 .بيبحلا لايخ :فيطلا (59)
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 ْمدَهْئالبِيلع ٍتأَكَرَتَول ًالجانًأاملج ""'يَدْرَب يف نإ

 :لوقي هاندجو ءرفاظلا هحودممل رصتنملا شيجلا ةّرف ليثمت دارأ َنيحو

 "”ةبلاعت ٌرْمُح "'”يطخلاو ِكْوشلاب», 2 اصحلاب ُفَحْرَي َليْللا حنجك ٍشْيَجو
 ةُبئاذ رجي مل ٌلطلاو ءانُمِلاطُت هيأ © رْدج يف ُسمشلاو ُهَل انْوَدَع

 "يلام ٌرارفلا ىجين نم ُكِرْذُنو 2 ُهَمْعَط قاذ نم توملا ٌقوذي ٍبْرَضِب
 :ٍةمخف ٍتارابعو ٍةمْحَض ظافلأب ءزازتعالا عم بضغلا ريوصت ُهْنْقَي ملو

 امد ثرطق وأ سْمّْلا باجح انكتف 9 "ةَيرضُم ٌةِبضُف امْيِضُ اماذإ
 يكرس اسر سلار  ةفيف وم ابح ترق نان

 | : ٌةبابر ةتيراج ًابعادُم لوقي نم ُهَسْفَن ًاراشب ٌدجنو

 ٍتْيْرلاِهفَْلشخلاٌبّصَنا ا ٍدتِنيبلاةِ/فرةِفاِبر

 ٍتْوصلاَُيَسَخْك يو | ٍِتاجباجتُّو_ْشَماهْل
 «ةبعادملا رعِش نيبو داجلا هرعش نيب نيبولسألا نيب قرغلا ظحوُن دقو

 ءىرما ةقّلعُم نم ْلَضْفَأ اهدنع اذه :ةبابر يف هرعش نع لاقف كلذ يف بطوُخو

 : غبلب حيصف رعش لكل ةوُدُقْلا يه تناك سيقلا ٍءىرما ةقلعُم نأ ودبيو .سيقلا

 ْ . .خلإ ربنملا ارذ «مّذلا «سمشلا باجح «بضغلا : ظحال

 . .توصلا «كيدلا «تاجاجذلا ءَتْيْزلا «لخلا :لباقملا يف ظحالو

 . يبول يف : يدرب يف لل

 , حاملا :يطخلا ()
 . ةصراجلا اهلاصن :حامّرلا بلاعشت (؟)
 . ريكبتلا نم هريبعتب ىلكو .ةأرملا ةرجحح :ردجلا (4)

 .حابصلا تقو ىدللا :لطلا (ه)
 .رارفلاو نبجلا اهنمو .«بريعلا :بلاثملا (4؟)

 . ةيناندعلا برعلا دج :رضُم .ةليصأ ةيبرع :ةّيرضم (0)
 .ةفشك !باجحصلا كتح (4)
 .ءانثلاو حدملا نع ةيانك :ملسو ىلص (4)



 , . ؟رعاشلا ُهَدارأ نومضم نع ٌرّبعتو قطنت ُداكت ةرئانتملا ظافلألا نأ ىرت الفأ

 امي يفتكنسو .رخآلل امهنم لك ةبسانمو ىنعملا عم ظفللا فالتثا :ّرُّه كلذ

 يبرعلا رعشلا ناويد حتف ىلإ انررطضا ألإو «درب نب راّشب رعش نم ًالاثمأ هانبرض
 . .طقف هيلإ ٌُليحُن امّنِإ «باتكلا اذه زّيح يف هعيطتسُن ال ام اذهو «ًةبطاق

 «رثنلا يف هلوقن ام ىلع هانعمو هظفل قفاوتو رعشلا يف هانلق ام ٌقبطنيو

 مهريغو ديمعلا نبا ىلإ ظحاجلا ىلإ عفقملا نبا ىلإ ديمحلا دبع نم ةّصوصنو
 .ْدَدَع الو ْدْدَم ُهَل ىصخُي ال أرحب ٌلكْشُت



 ةّيونعملا تانَسَكّملا ىلع تاقيبطت

 قابطل ًالاثمو ؛«باجيإلا قابطل ًالاثم ركذاو ءًازجوم ًافيرعت قابطلا فّرع - ١ س
 .بلشلا

 باجيإلا قابطو ةدحاولا ةلمجلا يف هًدِضو ءيشلا نيب ٌعمجلا ٌوُه :قابطلا ١: ج

 : لثم يهنلاو يفنلا نم ًايلاخ نوكي
 .كحضيو يكبي لفطلا

 : لثم داضتلا متي امهب يهن وأ يفن ىلع لمتشملا وه بلسلا قابطو
 و كمف ْخَفَت الو كيد ْخَتفا

 .(يفن) كيلع ال َكْعَم ناك نم كوخأ

 :امهيذضو نيرصنع نبب لباقتلا اهيف نوكي ةلباقملا ىلع ًالاثم ثاه  ؟ س

 .ليوط بفيصلا ٌراهنو ريصق ءاتشلا راهن :؟ ج

 .ةغيلب ةرابع يف ةيعيدبلا ةيروتلا مدختسا "٠ س

 . ضرألا قوف رْكِذ كل ىنفي نلف ماظعلا نم ٌتْنُك نإ : ج
 : ةبونعملا تانسحملا نم امهيف ام ُنِيِبو نييلاتلا نيتيبلا أرقا - 4 س

 ُبراَحُي ُناسْللا يتع لب خنرال» 2 يعضْنُمب ماس ال نكل ءٌُبراحأ
 ٌبِراقعو ٌبْوْدَأ يناسلاياحض 2 ْمُهُتْبَجَأ ًارضُن ترخأ له ليق نإف
 : نيتيبلا يف انه :4 ج

 . .براحأ ءحمر ءماسح :هلوق يف ريظن ةاعارم ١

 .براقعو بؤذأ يناسل اياحض :هلوق يف ليلعت نْسُْ - ؟
١ 



 . حدملا هبشي امب مذلاو .مذلا هبشب امب حدملا امهيف دكؤت نيترابع تاه 6 س
 .؛مذلا ُهبْشُي امب حدم ءانه» بلقلا ةبيطو قدُصلا الإ كيلع ُذَحْؤي ال : ج

 .؟حدملا هبشي امب مذ انه» .كيب ٌرورغم هنأ ألإ ْنابج ْكُّوُدَع

 .لاملا نم َكيبأ ٍلحخَد نع لئاّسلا فرص يف ؛ميكحلا َبولْسُأ» مدختسا - 5 س
 :1 جا

 ؟مويلا يف كيبأ لَحَد مك

 .فورعملا ُهُجْرْححو فويضلا هّلخَد

 . ميكحلا بولسأ مادختساب باوج ءانه

 : ةّيونعملا تانسحملا نم ينآلا صنلا يف ُهدِحَت ام جرختسا - 7 س

 . كل وهف رانيدلا اذه حدما :سانلا لأي ٍطعتسمل ّليق

 .كل وهف رخآ ًارانيد مذ هل ليقو ءهب كْسمتن نأ بجع الف نيد هفضِن :لاق

 .هيف دهزن نأ بجع الق ران هفصن لاق

 اولَس َباجأف ؟نيرانيدلاب جرحت كل ام :ُهَل ليقف «ءجرخو نيرانيدلا ذخأو

 .لاّقبلاو ٌراَزجلا امهنع

 :7 ج

 .ةرياغملا همسا يعيدب ّنف «لّوستُملا لبق نم هّمُذ مث راثيدلا حدم يف ١

 همسا يعيدب نف «؛لاقبلاو رازجلا امهئع اولس :يطعتسملا ةباجإ يف - ؟"
 . فراعلا لهاجت

 ىلإ ْرِشأو ُةْرُكذا ؟ىنعملا عم ٍظفللا فالتتا لّكمي رمّشلا نم ًائيب ظفحت له - 8 س
 .فالتثالا اذه رهظم

 ةريحلا كلم نامعنلا ىلإ راذتعالا يف ينايبذلا ةغبانلل ًاروهشم أتيب ظفحأ :8 ج

 : هتوطس نم هفوخ- نايبو

 ٌمِساو ٌكْنَع ىأتنملا ْنأ تلج ْنإو يكِرْذُم وه يذلا ٍللْيئلاك كإف
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 هب هّبشو هنم صلخم ال يذلا هفحزو همالظإب ةفاخإلل أزمر ليللا لعج ءانه

 يف تادرفملا ٍتناكو .ةيدأت ريخ راذتعالاو ٍفوخلا ىنعم ىّذأف نامعنلا كلملا

 | . ضومغ الو بارغإ الب ىنعملا ةمدخ
 : يه ةيونعملا ةيعيدبلا تانّسحُملا نم ٍةعبرأل لْثم - 4 س

 .ةيروتلا - ١

 . ةلكاشملا - ١

 .رشنلاو يطلا

 .ريظنلا ةاعارم  ؛

 : يه بيترتلاو يلاوتلا ىلع ةلثمألا :4 جا

 . .ليل اي يتغأ ليللا لوط انأ :ئليل اهُّمسا ناكو هتبوبحمل مهدحأ لاق ١

 .(ةيروت)

 يتومتيقَس امأ:لاق ؟برشت اذام انْرُم :موق ىلع ًافيض لح دقو مهدحأل ليق ' 
 . (ةلكاشم) ؟مكلابقتسا نسحو مكفطل نم

 .ءوسلا قافر نع ينُْيو ءيَلَسُيو ؛مّلَعُيِو ءفقثي ؛ئصخُت ال ٌمِفانم باتكلل - '"
 . (رشنو ّيط)

 اهّرامُثو ؛تاماستبا اهُراهزأو ؛ةدوملا اهلالظ «ةفراو ًةرجش قلخلا نسح  ؛

 . (ريظن ةاعارم) . يهتتت ال ةدذجتم ٌتافادص

 .ةدحاو ةرابع يف ةيروتلاو ماتلا سانجلا نيب ٌعمججا - ٠١ س

 :لوقي مهذحأ بتك ٠١: ج

 نم ّبِجَأ ْنَأ َبَجَع الف ءاهاينُد نَع ايندلا ٍتَماسَت ِكب !اينُد ٌةريغصلا يتزيزع١
 .هاينُد لك ِكلجأ

 . (ايندلا ءايند) سانج :انه

 . (ايند لك) : ةيروت
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 ةثونعملا تانّسحملا ىلع تائدرمت

 : يتأي اميف ةيونعملا تانّسحملا مس - ١ س

 .ًاحلاط ُلَمْعَت الو ًاحلاص لما أ

 . ِكْوَشَو ٍدْرَو نيب ام ٌناَنْش - ب
 . كِناريج نيبو كئيب ام خِلضأف ًاحلاص َتْنُك ْنِإ - ج

 .ملف الو ٍةقرو الب ًايساف ًاسْرَد بينأتلا نم هّيئقل -د

 1 . .سانلا ءاذيإ يف نكلو ءائيرج ُهُنْذَجَو  ه

 . مدقلا ةرك ةبعُل ىلإ رظنلاب ةيونعم ةرياغم امهيف نيتريصق نيترابع بتكا ١ س
 .ةيونعملا تانّسحملا نم ليلعت نسحب ديعلا حابص رطملا لوطُم للع 7” س
 .ةغيلب ةرابع نمض ةيعيدب ةلكاشم يف (ٌماَص) :لعفلا مدختسا - 4 س

 تاه .ةيونعملا تانسحملا نيب نم بيع اهنأ ىلع ةنسحلا ركذ يمسُت اذام - © س

 .اهيلع الاثم

 «ىنعملا عم ظفللا فالثثا هيف مت كتاظوفحم نم رعشلا نم تيب كذا - 5 س
 .راصتخاب فالتئالا اذه حرشاو

 . ةغيلب ةرابع نمض يعيدب قابط يف ةينآلا ءامسألا نم ًالُك عض 7 س

 . . ةفاظنلا  ٌةّدوُملا  ناسحإلا  قدصلا

 . ةّيعيدب ٍةلباقم يف اهرصانعب ةيتآلا ةرابعلا عض 8 س

 . .يتبيقح ُلِمْحَأ انأو «ًاركبم ٍةسردملا ىلإ ُلِصَأ
 نم ةرايعلا يف ام ركذاو هانعم ىلع أظفاحُم (رْثت ىلإ هلَوَح) يلاتلا تيبلا ثنا - 4 س

 لال



 . ةيعيدبلا تانسحملا

 ٍدعَرالو كانُهيفْرَبالِب "خس 2 ""ةميد "!كُئاجتناو '''َبْيَس كؤاطع
 ةيونعملا تانسحملا نم نيتنثاو ةيظفللا تانّسحملا نم نيتنثا نيب عمجا - ٠ سس

 . عيبرلا اهب فصت لمجم عضب يف

 .ريزغ ءاطع .قفاد لبس :ٌبِيَس )١(
 .ءاطعلل كتدصق :كففاجتلا )٠١(

 .ةرطمملا ةباحّلا :ةميدلا (*)
 .ةرازغب ٌرطمل :خيت (4)
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 : يناعملا ملع فيرعت

 بيكرتلا هيامتها ٌُروحمو «ةيبرعلا ةغالبلا مْلِع عورُف نم ٌعْرف :يناعملا ملع
 يف دنسُملاو :هيلإ دنسُملا :امه نيّماه نينكُر نم ةفلؤم ةلمجلا رابتعاب يوغُللا

 .وحنلا ملع ناديم يف هلعفو لعافلا وأ ربخلاو أدتبملا لباقم

 قباطملا يظفللا بيكرتلا لاوحأ هب ُفَرعُت ٌملع :ديدشلا راصتخالاب وهف

 .«يناعملا ملع» هناونعو هّمسا ناك اذهلو هانعم ةلالدب لاحلا ىضتقمل

 نأ برعلا ءاغلب ىذحت يذلا ميركلا نآرقلا ةغالب يئاعملا ملع ُىلطنم ناك

 يف ةرفوتملا يناعملا ملع ناكرأ ةغالبلا ءاملع سملي ملو .هلثم نم ٍةروسب اونأي
 ةيبرعلا ةغللا مولع ةسارد يف ًاديعب ًاطوش اوعطق نأ دعب الإ ميركلا نآرقلا ةغالب

 وه ؛ةيمستلا هذهب «يناعملا َملع» ىّمس نم َلَّوُأ ناكو .وحنلا امّيس الو «ىرخألا
 لئالد» هباتك يف كلذ ءاجو .ه4ا/١ ماع ىفوتملا ُيناجرجلا رهاقلا دبع مامإلا

 زاجعإلا لئالد نع ثحب هتعيبطب وه  انلق امك  يناعملا نع ثحبلاف «زاجعإلا

 ءانبلاو وحّنلا يناعم «يناعملا» ةملكب دصقي رهاقلا دبع ّذفلا فلؤملا ناكو ؛ينآرقلا

 هدعب ءاج امو «زاجعإلا لئالد» نم ًءادتبا يناعملا ملع ُثاحبأ ثماح دقو . َيلمْْجلا

 ًالُك اهاوْدَعِب ْتْسَمو .ركذُي ًاديدج عنصت نأ نود ٍتاكاردتسالاو حٍورُشلا ةرئاد يف

 ةروصلا يف هنع ثحبُيو ىصقتسُي يزاجعإلا ليلدلاب اذإف عيدبلاو نايبلا يملع نم
 يناعملا ملع ثاحبأ رقتست نأ لبق يعيدبلا نّسحُملاو «زاجملاو ةقيقحلاو ةيلايخلا

 : ةينآلا ةدمتعملا زكارملا لوح
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  رْضَقلا  ريخأتلاو ميدقتلا  ءاشنإلاو ربخلا  فذحلاو رُكّذلا  دانسإلا

 .ةاواسملاو بانطإلاو زاجيإلا - لصفلاو لصولا

 اهنأ ركذتن نأ ىلع ءعابت ثحبلاب اهلوانتن فوس يتلا تاعوضوملا يه كلتو
 نوكيل لاحلا ىضتقمل مالكلا ةقباطم وهو ربكألا يغالبلا نيعملا يف ُّبّصَن اهّلك

 .ًاريثأت غلبأ

5 



 دانسإلا 5

 : دانسإلا فيرعت أ

 يغالبلا حلطصملا اَمأ .قحلأو ىمن ىنعمب دنْسأ لغِفلل فرص ردصم دانسإلا
 ًاقبْسُم ملعن نأ انتفي ملو .ةّيلعف مأ تناك ٌةّيمسا ةلمجلا ينكر نيب ةقالعلا ديدحت وهف

 .يناعملا ملعو وحنلا ملع نيب ةقيثولا ةقالعلا

 :امه يسيئر ٍهجوب اهانكر ناك ةَيلعف تناك نإ يوحنلا فرعلاب ةلمجلاف

 .ٌرئاطلا قلح :كلوقك لعافلاو لْغْفلا

 :امه يسيئر ٍهجوب اهانكر ناك ةيمسا تناك نإ ّيوحنلا فرعلاب ةلمجلاو

 ا .ٌقلحم دئاطلا :كلوقك ءربخلاو أدتبملا

 ةفالع نمض نم رئاطلا ىلإ قيلحتلا اندنسأ نيتقباسلا نيتلاحلا يف نحنو

 يف لعافلا نم ْلُك ةيمستب اهدمتعيو يناعملا ملع اهلبقتي يتلا يه :ةّيقطنمو ةفورعم

 يف لعِفلا نم لُك ةيمستو هيلإ دنسُملا ب ةيمسالا ةلمجلا يف أدتبملاو ةيلعفلا ةلمجلا
 .دْنْسُملا ب ةّيمسالا ةلمجلا يف ربخلاو «ةيلعفلا ةلمجلا

 : نيتقباسلا نيتلمجلا يفف

 :ةنلا كنس و دسم : ةئاطلا قّلح

 ,دئْسُمو «هيلإ دنُسُم : ٌقلَحُم ٌُرئاطلا

 .ًادعاصف نآلا نم يناعملا ملع تاقالع يف هدمتعنس ام اذهو

 تصب ١



 : دانسإلا انكر ب

(0 

 ملعلا) ةيمسالا ةلمجلا يف الأ هيلإ دنسملا يتأيو .دَئْسُملاو هيلإ دنسُملا ءامه
 ُرْوَد ٌرصتقي له نكلو .(هبحاص ْمْلِعلا ٌمفني) ةّيلعفلا ةلمجلا يف ًايناث يتأي امنيب (ٌمفان

 ؟أدتبملاو لعافلا ليثمت ىلع هيلإ دنسملا

 : ةيبرعلا ةلمجلا نم ةينآلا عضاوملا يف ٌنوكي هيلإ دنسُملا نإ

 : هلاثمو أدتبم -

 : هلاثمو لعاف

 : هلاثمو خسان ٍبفرحل مسا

 : هلاثمو خسان لعفل مسا

 : هلاثمو لعافلا نبع بئان -

 :يلي ام ىلع نوكيف دنسُملا اَمأ

 : ةلاثمو ًاّمات ًالْعِف

 : ُةلاثمو آدتبمل ًاربخ -

 : هَلاثمو خسان ٍفرحل ًاربخ -

 : ُهلاثمو خسان لعفل ًاربخ -

 ؛ ةلاثمو ل مسما

 : ُهَلاثمو هلمِف نع ًابئان ًاردصَم -

 . مْلِملا رشتلا

 . ٌرِشتنم ّملعلا نإ

 .ُةَمألا تضهن

 .ةضهان ٌهنألا

 . ٌةضهان انتمأ نإ

 . ةضهان ةمألا تحضأ

 , ضوهتلل ُكَدَي "تاه
 .دجملا ىلإ ًاضوهث

 . رهشألاو ججّرْذألا وه ام دنْسُملاو هيلإ دئسملا عاضوأ ْنِم انضر عتسا دقو

 : هيلإ دّئْسملا لاوحأ

 ءملعلا مساك ًةفرعم هيلإ دنسملا نوكي نأ بلغي :هريكنتو هفيرعت - ١

 وه رحسملا لعافلا اذهو .تنأ هريدقت هيف رتتسم ريمض هلعافو ءٍطْعأ ىنعمب رمأ لعف مسا :تاه
 . يغالبلا فرعلاب هيلإ دنملا

 هم ١



 فرعملاو «فيرعتلا لأ ب فّرعملاو ءلوصوملا مسالاو ؛ةراشإلا مساو ءريمضلاو

 ىدحإل كلذ نوكيف ًةركن هيلإ دنسملاب ءيج اذإ اًمأ '*”ءادنلاب فْرعملاو ؛ةفاضإلاب

 :ةيتآلا ةّيغالبلا تاياغلا

 . ٌبلاط ةعاقلا ىلإ لخد :قالطإلا هجو ىلع هتقيقحب لهجلا نع ريبعتلا أ

 . لح ةلكشم لكي : عوُنلا نع ريبعتلا - ب

 .ٌبآلط جّرخت مك :ةرثكلا نع ريبعتلا د

 .ماقم يدنع هل :ميظعتلا نع ريبعتلا - ه

 . ةقالع ىندأ انئيب سيل : ريقحتلا نع ريبعتلا -و

 نفع نم نرفأ فيش :دارفإلا نع ريبعتلا  ز

 ةّيمسالا ةلمجلا يف دئسُملا ىلع هيلإ دنسُملا مذقتي :هريخأتو هميدقت - "

 مكحب ةيلعفلا ةلمجلا يف دنسملا نع هيلإ دنسملا رخأتيو ءأدتبمك هعقوم مكحب

 هيلإ دنسملا اهيف مدقتي ٌتالاح كلانه كلذ عمو . .لعافلل بئان وأ لعافك هعقوم

 ضعب هذهو . . صوصخم رهظمب هراهظإ وأ ىنعملا ءانغإ يف ةيغالب ةياغ قيقحتل
 : يلي اميف ةروكذم تاياغل هيلإ دنسملا ميدقت تالاح

 . نيعم ٌريْخ هللا هللا : هركذب.ذذلتلا أ

 . ينطو هّبحأ يذلا :رخخأتملا ىلإ قيوشتلا - ب
 .حجن ْنَم كوخأ :ةّرسَملا ٌليجعت - ج

 . كديصم قَرَقلا :ةءاسملا ليجعت غن

 .مرتخُي ال بذاك لك : مكحلا ميمعت - ه

 . نكي مل كلذ لك : ميمعتلا ضقن و

 .ةلثمألاو حرشلاب ءانتضالل وحنلا بتك يف (فراعملا) عجارت ()
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 :دّئْسُملا لاوحأ د

 وأ دئاوفلا نم ٍددعل (لعفلا ادع) دنْسُملا فّرعُي :ةريكنتو ةفيرعت - ١

 : يلي اميف اهضعب ركذن «ضارغألا

 . ٌريدملا كاذ :دوصقملاب فيرعتلا أ

 .رعاشلا ٌريرج هيلإ دنْسُملا ىلع هرضق ةدافإل - ب
 . هيسفانم ريغ رعاشلا وه ًاريرج نأ دصقلاو

 . هللا فيس ٌدلاخ :بيقلّتلا - ج

 .قباّسلا كئاصح :مهولا رذح ديدحتلا د

 :ضارغألا هذه قيقحتل (لعفلا ادع) دنْسُملا ركنيو

 .انيلع سيئر تنأ : هتناكم ٌنايِب -أ

 .فقاو َتنأ املإ :ةفص ىلع رصقلا - ب

 .ب دعي عامه كلم ميكاب ع
 . ًءارَث كوارث سَ :ريقحتلا د

 الو ءأدتبمل ًاربخ ال ءًالْعِف عقو امّلُك ٌةداع دنْسُملا مّدقي :هريخأتو ةميدقت - ؟

 نم ناك اذإ دنسُملا مدقتي امك .ٌدئاقلا مّجَه :ًالثم لوقنف . .خساونلا دحأل ًاربخ

 ىتم ؟ٌصالخلا فيك :ًالثم لوقنف .ماهفتسالا ءامسأك ةرادصلا اهل يتلا ظافلألا
 . . ؟ٌرفملا نيأ ؟لوصرلا

 :هِضارغأ نمف ةيغالب ةياغل دنْسُملا ميدقت اَمأ

 .ُدْعَب نمو ُلْبَق نم رمألا هلل :هيلإ دنْسُملاب صيصختلا -أ
 . لحلا هدنع ؛ٌمجرملا هيلإ :فضولا ال رابخإلا ٌةدافإ ب

 .كوبأ لاجرلا ٌريخ :(هيلإ دنْسُملا) رخآتملل قيوُشُتلا - ج

 . ٌجوُجْمَملا ُءايّرلا ءُبيعملا ٌبذكلا :ريفنتلاو ريذحتلا د

 !تنأ هلل ؛!كّرد هلل : بجعتلا اه

 حا



 .ناّرخلا بحاصلا سئب . تنأ قيدصلا مِن :سئبو معنب ٌمذلاو حدملا -و

 .تْنَأ ريخ يف ؛ةزئاجلا كبيصن نم :ةّرسملا ليجعت -ز

 .ءامتنالا نطولل . ُدْمَحلا هلل :دنْسُملا ىلع هيلإ دنسملا ٌرْض - ح

 : ديقملا دانسإلاو قلطملا دانسإلا - ه

 دانسإلا ينكُر ىلع ةّيمسالا وأ ةيلعفلا ةلمجلا راصتقا قلطملا دانسإلاب ينعن

 :الثم لوقن ؛ءيشب امهيلع ٍةدايز نود نم (ربخلاو أدتبملا «لعافلاو لعفلا)

 .هيلإ دنسملاو دنسملا ىلع ترصتقا ةيلعف ةلمج انه :ٌدِجُملا ٌحجن

 .دنسملاو هيلإ دنسملا ىلع ترصتقا ةيمسا ةلمج انه : جان ٌدِجُملا

 . قلطملا داتسإلا وه اذهف

 دنْسُملاب وأ دئُسُملاب تقحل ؤدايز ىلع لمتشي يذلا وهف دّيقملا دانسإلا اَمأ

 : كلذ ظحال .هنع ىنغتسُي ال لكشب صيصختلاو حاضيإلا ةياغل ؛ هيلإ

 .لاحلاب يلعفلا دنسملا ٌصْصُخ : ابُحَرُم كوُبَأ َماق

 .فصولاب هيلإ دنسُملا صّصخ :ٌفيخم ٌلولْسَملا فيسلا
 رّيغت آلإو فصولاب ْمُث لاحلاب دّيقتلا نع ىنغتسُي ال نيقباسلا نيلاثملا يف

 :انلق اذإ اميف هلولدَم صقن وأ نيتلمجلاب دوصقملا

 . .كوبأ َماق

 نم عنام الو رخآ ًانيح دنسملابو ؛ًائيح هيلإ دنسملاب قحلي دييقتلا نأ ظحالنو
 .مالكلا نم ملكتملا ضرغ ةمدخل امهيلكب قحلي نأ

 :ةدحاولا ةلمجلا يف هيلإ دنسملاو دنسُملا دييقت ىلع ةلثمأ هذهو

 .ابْحَرُم ٌميركلا ٌلِجْرلا َماق -
 . نطولا ةّزعل ٌحضاو ٌّرْمَر عوفزملا ْملَعلا -

 ١كا



 .فيخم ٌديدهت لولسملا فيّسلا -

 .ًاريخ ىَقَلف ًاريخ ُبْيطلا ُلِجْرلا رمضأ -

 : دييقتلا لاكشأ و

 ىلإ دمعتس انئكلو ءاهُرْصضَح ٌبعْضَي ةديدع لاكشأ هيلإ دنسملاو دنسُملا دييقتل

 هيذعت يلعفلا دنْسُملا ديقُي ام مهأو ءاهنم مهملا رايتخا عم غلاب زاجيإب اهضعب دادعت

 .قلطم ٍلوعفم نم ىرخألا لوعفملا عاونأ ىلع ٌةرالع ءرثكأ وأ هب ٍلوعفم ىلإ

 نيب نم هب لوعفملاب يفتكتسو . . .خلإ هعم لوعفمو ؛هلجأل لوعفمو ءهيف لوعفمو
 لوعفملا نأ انكردأ «ةيذعتم لاعفأ لاعفألا مظعم نأ انملع اذإو «ىرخألا ليعافملا

 هصخدس اذهلو :(هلعف لمع قتشملا لمع) َيفاقتشالاو يلعفلا دانتسإلا نم ًءرج هب

 انلوانت دنع ٍفذحو ركؤ نم هلاوحأ يف ثحبنو ؛لقتشُم ناوئع ثحن ثحبلاب

 :لاكشألا هذه هيلإ دنسملاو دنسملا قحلت يتلا دييقتلا لاكشأ ْنِمو

 ١ (دنسملا دييقت) .ٌروهشم ٌسراف ةرتتع !؛ فصولا وأ تعنلاب دبيقتلا .

 .(هيلإ دنسُملا دييقت) .ٌحجانلا وه ُدجملا ْدِجُملا :ديكوتلاب دييقتلا

 "'  (دنسملا دييقت) .ٌلداعو دَمَحُأ ياقيدص :بففطعلاب دييقتلا .

 , (هيلإ دنسملا دييقت) . هلْدَع ُرَمُع ينبجهأ : ةيلدبلاب دييقتلا - 4

 .(هيلإ دنسملا دييقت) .ٌفيس َلْذَعلا ٌنأك : يفرح خسانب دييقتلا

 ١ (هيلإ دنسملا ديبقت) .ًادئاس ُنْمألا ناك :ّيلعف خسانب دييقتلا .

 ١ - (دنسملا دييقت) , كتمركأ ينّنرُز ول : ٍطرَشِب دييقتلا .

 .(هيلإ دنسملا دبيقت) . يجانلا وه قداصلا نإ : لصفلا ريمضب دييقتلا 8

 . (دنسُملا دييقت) .ّنَحِجنأل هللاو :مَسَقلاِب دييقتلا 4

 حف



 ٠ (دنْمُملا دييقت) .لوسك ّسجني نل : يفنلاب دييقتلا- .

 دييقتلا دئاوف -ز :

 الإ هيلإ دنسملا وأ دنْسُملا دييقت ىلإ غيلبلا مالكلا ٌُبحاص وأ ملكتملا أجلي ال

 انّئلد دقو «دانسإلا قلطملا مالكلا ةدئاف نم ربكأ ٍةدئاف لوصحل رأ اهققحي ٍةياغل

 .ةقيقحلا هذه ىلع ةقباسلا ٌةلثمألا

 اننكميو ءاهؤاصحإ الو ٍتالاح يف اهرصح نكمي ال دييقتلا دئاوف نأ ٌقحلاو

 ةيتآلا يه دئاوفلا هذهو .ةيقابلا دئاوفلا اهنع عرفتت دئاوف ثالث يف اهراصتخا :

 ١ .قباَسلا وه مهدألا ُداوجْلا :نييعتلا

 ” - .ضرألل ًةايح هناوأ يف ٌرْطَملا : ةقيقحلا تابثإ

 “' - .ران الب َناْحُد ال :مُهَّولا وأ ألمخلا ءاغل]

 الب ّناسنإ ال . ضْزألا ىلع ءاقنع الو ٌلوُغ ال .باقع الب ةميرج ال :اهنمو

 - .اليلق ىححض ْنَم ًاريثك َمِنْع : هيجوُنلا
 :بيترتلاو يلاوتلا ىلع ناك ةقباسلا لمجلا يف دييقتلا نأ تظحال كلعلو

 ديقملاو قلطُملا دانسإلا نم جذامن - ح :

 :بازحألا ةروس] © ِتئدْومْلاَو َنيِِمْؤَمْلا َلَع هلا بويول : ىلاعت لاق 77[.

 " - ؛رونلا ةروس] 4 ٍضْرَأْلاَو ِتوْسَسلَأ ُروُ ُهَلْلا» : ىلاعت لاقو 8"[.

 “" - :رشحلا ةروس] © دبل نمو راَثلأ بن ىو لد :ىلاعت لاقو ٠١[

 : - فوم ُهّقأَو هلأ تحترم آتنا هنن ىرْدَي نم ساكلأ مو :ىلاعت لاقو

 :ةرقبلا ةروس] © دال 7١1[,

 ل



 ١١4[. :ةبوتلا ةروس] « ٌمِصّيلأ ُباَرَثلأ ّوْه دن َّنِإ 8 : ىلاعت لاقو

 0 ا :(ةهكي) هللا لوسر لاقو 1

 : يئادْمَحلا ةلودلا فيس باتع يف يتبنتملا لاق - ١

 ْمُكَحلاو ُمِضَخلا تنأو ٌماصخلا ُكيِف يتلماعُم يفألإ سانلا َلدغأ اب

 :يقوش دمحأ لاقو - 8

 ابالغايندلاَذَحْوُن كلو يئمتلاب بلاطملا ٌلينامو

 : ةدألو هّئبوبحم ًابِطاخُم ''”يسلدنألا نوديز نبا لاقو 4

 اقار دف ضرألا ُهَجَوو ٌنَلَط قفألو ١ اقاتشمم ءارهزلاب ِكئركذ ينإ
 : هن ٍفْضَو يف '"”يدورابلا يفاس دومحم لاقو- ١

 !يلاثخ ُرِسْغ يناسإو :فونام يديو ٌةّرَح يسفنو «ميلس يبْلُق

 ينب نم ةقيرع ةيبرع ةرسسأ نم هلصأ :ديلولا وبأ «نوديز نب هللا دبع نب دمحأ ؛نوديز نبا )١(

 نجسلا لخدو ءاهب لزغتو يفكتسملا تنب ةدألو بحأ .سلدنألا ءارعش رهشأ نم .موزخم
 تام . ةطانرغ ريمأ روهج نبا هنع يضر نأ ىلإ ىفتخاو هنم رف هنكلو سودبع نبا هسفانم ةياشوب
 .ه1577 ماع ةيليبشإ يف

 ةصردملا نم جّرختو ًاريغص رعشلا ظفح ١81٠. ماع ةرهاقلا يف دلو : :يدورابلا يماس دومحم (؟)
 ةافو أبن هغلبو ٠بيذئرس ةريزج ىلإ يفثو هيلع سبق رصم يف ةيبارعلا ةروثلا دْئأ .اطباغ ةيبرحلا

 ماع يفوتو «هرمع رخآ يف هرصب كثفكو ءرصم ىلإ ديعأو .هتلزع يف انزح دادزاف :هتجوز
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 .ةثيدحلا ةيرعشلا ةضهنلا يثعاب نم يدورابا دعُي
 . عادنح :لاتنح (9)
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 :فيرعت -أ

 هيلإ دنسملا امهو يناعملا ملع يف ةلمجلا انكر ركذُي نأ ركّذلاب دّصْقُب
 .ةّيغالب ةياغل امهدحأ فذح فذحلاب دصقيو «دنسملاو

 ىرن انتكلو ءاعم هيلإ دنسملاو دنْسُملا ركذي نأ يوغللا بيكرتلا ىف لصألا نإ

 وأ هيلع لدن: ةثيزق درسوب اثر فذشف امهدحا ركز ئه ويعتتا دل ءاغلنلا نضعب لآ

 اهَدُْصَر لواحنس ةّيلامج ةياغ ألإ فذحلا وأ ركذلا نم ٌةياغلا تسيلو «ةنيرق ريغب

 هيلإ دنسُملا يف فدَحلا لاوحأو ءدنْسُملاو هيلإ دئْسُملا يف ركذلا ٍلاوحأب اعابت

 ال ْءْرَُج هب لوعفملا نأل هفذحو هب لوعفملا ركذ ىلع جّرعن مث نمو ءدنْسُملاو

 . .هلْغِف َلَمَع لمعي ًاقتْشُم وأ ًالغِن ُنوكي نيح دنْسُملا نم أرجتي
 : هيلإ دنسملا ركذ لاوحأ - ب

 ,وأ ةّيمسالا ةلمجلا يف ناك مسا وأ َّنِإ مسا وأ أدتبملا وه هيلإ دئسُملا نأ انفرع

 هبئان وأ لعافلا ًاضيأ وهو .(صقان) سان ٍلعفي وأ لعفلاب هبشم بفرحب اهتخوسنم

 يتلا ٌتاياغلا امف ءاروكذم هيلإ دنسملا دجُو اذإ :نآلا ٌلاَوَّسلاو . ةيلعفلا ةلمجلا يف

 ؟اهِيأ نم ركذُي
 نم اهضعب ضرعتسنو ؛غيلبلا بتاكلا وأ مّلكتملا اهيلإ فدهي ةريثك تاياغ اهنإ

 :يلي اميف اهمهأ رايتفلا لواحنو ءاصقتسالا ليبق نم سلو ليثمتلا ليبق

 .كّريصنو كنوع اذه ؛كوخأ اذه :حاضيإلاو ريرقتلا ةدايز -

 :ركّذلاب ذّذلتلا
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 ٌداعتسُملا ٌءادنلا ينأ يرطاخ ٌةهلِيِشل ينأ

 . . يمامآ تْنَأو «يدي يف كدي :عماسلا ءابغب ضيرعتلا - '“

 . يمامأ كلذ لعف نم َوُه :تاذلا نع رارقإلا وأ ةداهشلا تيبثت 4

 .ينيع ْمأِب هثدهاش انأو

 .ُهْؤُمُس رَضَح :ميظعتلا  ه

 .لالغألاب ًادّيقُم ُمِرْجُملا قيس :ريقحتلا ١

 : هيلإ دنْسُملا ٍفْذَح لاوخأ - ج

 كلذ نوكيو ةموهفم وأ ةروكذم ًةنيرق هيلع تلد اذإ هيلإ دنسملا فذحُي دق

 : هتنطفب

 اذه) :ناكم .(ٌروفصع) :هعم ٌداطصت نمل كلوقك :ةصرفلا تاوف نم رّدَحلا ١

 .(ررفصع

 دقل) :ناكم (لعف ام لعف دقل) :كلوقك :همسا ركذ مدعب لعافلا ىلع رتستلا ' 

 .(كلذ ٌديز لعف

 :ٌوجهملل كلوق ناكم (ميثل سيسيخ) :ةراشإ نود كلوقك :ءاجهلاب ضيرعتلا - '

 .(ميثل سيسخ تنأ)

 : كلوق ناكم (داعيم ريغ نم ٌةفْدِص) :قيدص ءاقل يف كلوقك : لصح ام ربرقت - 5

 .(داعيم ريغ نم ٌةفْدِص انؤاقل)

 كلوق ناكم (ُهَُلْضَأ ٌفرُع ءهَلْعِف نُّسَح نم) :كلوقك نيتلصاف نيب ةعجاسُملا 4
 .(َُلْضَأ ٌسانلا ٌفَرَع ُهّلْعِف َنْسَح نم)

 :راطملا ىلإ ْتَْلَصَو ةرئاط نع كلوقك (ةّيدهعلا) ركُذ ناك امب ءانغتسالا 5

 .(راطَملا ضرأ ىلع ٌةرئاطلا تطح) :ٌكِلوق ناكم . .(ثطخ)

 لجعل



 كلوق ناكم (مجه ..مجه) :لئاه عراصم نع كلوقك عقو امل لاوهتسالا - +
 . .(ًعراصملا مجه)

 . .ىرخأ تاياغ - 4

 : (ربخلا . .لعفلا) دئْسُملا ركذ لاوخأ -د

 :اهنم تاياغل دنشُملا ُرْكِذ نْسْحَي
 .هيلع ىلْعُي الو ولعي ٌقحلا :هتلاصأ ذيكأت - ١

 .لاملا نم ٌريخ ملعلا

 . ديثك هلامو ءريتقتلا هُبأَد : ةئيرقلا ٌداعبتسا - "

 .ريتقت هلامو :انلوقب ىنعملا رّوصتي الف

 .ديدش هسأبو ناتّيوق هادي :فضّولا قَد "' 

 . هلاطبأ هيمحي ؟نطولا يمحي نم : لئاستملا وأ دّدرتملا عانقإ - 4

 ٌبحاص حتتفف ٌبابلا فيضلا قرط : نمزلاب لعفلا نارتقا قيقحت 0
 , تيبلا

 .مولملا وهو ُهّريغ مولي ترج هجر ىلع يمرلا منامك

 . .ىرخأ تاياغ  ا/

 : دَنْسُملا ٍفْذَح لاوحأ  ه
 دنسملا فذح ىلع عجشي امم دنْسُملا ىلإ ريشُي دق هيلإ دنْسُملا دوجو نإ

 ولف :ًالامج هديزتو ىنعملا يوقت ةيغالب تاياغ قيقحتل هركذ نع ءانغتسالاو

 فذحب (ُهْللا) :ةدحاو ًةملك كيتأي باوج ريخ ّنإف ؟قزارلا نم :ًالثم ٌتلءاست

 فذح تالاح ُدكذن يلي اميفو ..قزارلا وه هللا كلوق نع ينغي كلذف ءدنسملا
 :اهل ءاصقتسا نود هتاياغو دنْمُملا

 ١ ةئيرقلا دوجوب ءاتغتسالا :

 .(حجت :دنسملا فذحي) . . . يأ ؟ًسجن نم

 6ا/ ١



 : ّنظلا ءوس نم زارتحالا

 .(ةيرب :دنسملا فذحب) ['* : ةبوتلا ةروس] 4ٌةلوُسَرَو ٌنيكرشملا نم ٌدَمرَب هلأ َّنأ»

 '  ليصفتلا نع ماقملا قيض :

 . (ٌةلعتشم :دنْمُملا فذحبي) . , .رانلا اذإف ٌتِجَرْخ

 :ماع ٍنوك ىلع لد ام فذح يف ةيوحنلا ةدعاقلا ةاعارم - 4

 .(دوجوم وأ ٌّنئاك :دنسملا فذحب) .ةايحلا ٍتمدعنال رطَملا الول

 :فوذحملا نم روثأملا وأ عامّسلا ةاعارم

 :(ضلخغم وأ ٌنئاك :دكمسلا قوذحن) . َكمَأ هذِبَت مل خأ بر

 :فرحأ تاياقو ٌلاوحأ - 5

 : هب لوعفملا فّذَح -و

 ٌةقالع امهنيب ةقالعلاو هب لوعفملا يف ًالياع وحنلا ملع يف يذعتملا لغفلا ْدَعُي

 يف اًمأ .هلماعب ٍلومعمو ؛هلومعمب لماع ةقالع تماد ام ةلصفنم ريغو ةجيشو

 هلعاف هيلاتو ُدنْسُم وه هلاوحأو هتنمزأ ميمج ىف ماّنلا لعفلاف يناعملا ملع ةغالب

 ريبك قراف كانه ذإ .لعفلا وأ دنْسُملا دويق نم دْيَق وهف هب لوعفملا اَمأ هيلإ ُدنَْسُم

 ةغالبلا ُبتك تّمتها ببسلا اذهلو .ذدعتم ٍلعفو ؛هلعافب بفتكم مزال لعف نيب
 ٌدعتم لعف دعب دذعتي دق هب لوعفملا نأب ًاملع ٍفْذَحو ٍرْكِذ نم هب لوعفملا يتلاحب

 يف امك ءهنع ْرْخَأتي وأ ِهِلْمِف ىلع مدقتي دقو «ليعافم ٍةثالث ىلإ وأ نيلوعفم ىلإ
 : ةينآلا ةلثمألا

 .(دخاو:هب لوعفم) ًاسْرَد ُلَعُملا ىلا -

 .(نيلوعفم) .ًاماسو ٌيدنجلا ٌدئاقلا َحْنَم - "

 .(ليعافم ةثالث) .ٌةيْذْؤُم ةهارّشلا ةّضيرم ُبيبطلا َمَلْعَأ - "

 .(هلعف ىلع مّدقت هب لوعفم) .ةحيصنلاب ُدصْفأ كانإ - ؛
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 ُقَّمحُت ٍتالاح يف ُنوكي دق ؛ددعتم ريغ وأ ًاددعتُم هب لوعفملا ٌفْذَح ْنأ ىلع

 هذه ًةققحم فذحلا تالاح ْمهأ يه يذهو هزيثأت ةيوقتو ىنعملا ٍراصتخا يف ِتاياغ

 : تاياغلا

 ٍةنيرق وأ ٍةمَّدقم لالخ نم كلذ نوكيو :هريثأت ةيوقتو لعافلل لعِفلا تابثإ ١

 اذ نت :ىلاعت هلوق يف مدقت ام اهلاثمو ركذي دهج الب فوذحملاب انرعشت
 : ىلاعت هلوق هالتو 4 ًةَرييَك ُناَمْنَأ : ٌمَفِمَضِ اًنَسَح اضْرَم هنأ ٌسرْفُي ىلا
 فذح انهف .[؟45 :ةرقبلا ةروس] 4 َترمَجي وِكِِإَو اظْطْبَيَو ُنعْقي هَلاَر»
 َرُدَقن نأ ًابعص ُدْنَي ملو (طسْبَي ءضبقي) نييّدعتملا نيلعفلا دعب نيلوعفملا
 ىلإ ئراقلا ٌثفلي هب لوعفملا فذح َّنِإ ءكلذ عمو .(قزرلا) هنأب ٌفوذحملا

 ناهذألا هيلإ هجّنت ٌتيحب ىلاعت هلل تبُْم وه طشَبو ضبق نم يقيقحلا لعفلا نأ
 .ةرباكم الو لادج الب

 ةادأ ٍرثإ ىلع يدعتملا لعفلا يقالطإ دعب كلذ نوكيو :ماهبإلا دعب حاضيإلا  ؟
 طرشلا باوجل ٌلوعفم وه فوذحملا لوعفملا نأ ٍكئدعب حضّتيل ةّيطرش
 نِلَول :ىلاعت لاق .مّدقتملا طرشلا لعفل فوذحم هب لوعفم وه امك ءرخأتملا
 ريدقت انهف .[؛* : سي ةروس1 © ْدوُدَقُي ْمُه اَلَو مه معَ الف ْمهفرفن أدل

 . مهثرغن مهقارغإ أشن نإو :ةلمجلا عم فوذحملا لوعفملا

 ثيحب ةلمجلا نم هتيمهأ عضومل كلذ ٌنوكيو :فوذحملا ىلإ هابتنالا تفل " 

 نم الإ ةنجلا نولخدب يتمأ لك :(35) هللا لوسر لاق .هنع ٌليدب ال نوكي
 ام اذهو (ةنجلا لوخد) :وه فوذحملا هب لوعفملا نأ ًامامت حضاولاف «ىبأ

 مهدحأ ىبأي لهو :لءاستي نم لءاستيل ؛هيلإ هابتنالا تفليو هتيّمهأ دكؤي

 نايصعلاب نوكي ةنجلا لوخد ءابإ نأ كردُي نأ ثبلي امو ؟ةنجلا لوخد
 .بونللا باكئتراو

 ممم 9 ىلا َقَدَسَو ت9 ناو كَم نم امَي9 :ىلاعت هلوقك :ميمعتلا ةدافإ - 4
 .[ا/ © :ليللا ةروس] « ئرتثتإ

 تناكو ؟اذام ءاطعو ؟ْنَم ءاطع ءاطعلا لوعفم ةميركلا ُهيآلا ددحُت مل انهف
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 .ناك يألو ٍءيش يأب لخبلاو عملا مَدَع وهو ميمعتلاو قالطإلا ةياغلا

 هتْرْوَع رهظأ نمل لوقت نأ كلذ لاثمو :هنم روفللاو ٍهِتحابقل ركذلا ةهارك -

 ةياغلل ءهب لوعفملا فذحب .كتّرْوَه ْرَئسا :دصقت تنأ «ئّئسا . .ٌرّئْسا١

 . ةروكذملا

 :هيطعُت نمل لوقت نأك .لوعفملا نود نم لعفلا راركتب شاهدإلاو حرفلا ةراثإ ١"

 وه ام وأ ىولحلا وأ لاملاك هيطعت ام ركذب كلذ عبتت الو (. .ْذُح ءُذْخ)

 . هيلإ بحم

 باطخ يف ىلاعت هللا لاق :ًاريدقتو هنأشل عفر ةّيلوعفملا نع بطاخُملا هيزنت ٠

 كالق لقي ملف [" :ىحضلا ةروس] 6 م ام همز 7 :ميركلا هّيبن

 .هل ًاهيزنت ملسو

 لوعفملا ديدحت مدع يف ةءاكذ مّلكتملا مدختسي دقف :لّصنتلاو راكنإلا ناكمإ - 8

 : رعاشلا لاق .هلوعفم لهجب لعفلا نم لصتنلاو راكنإلا ناكمإل

 اليتقْنِهب ينيعذتالو انلتق :ٍناسجحلا نويبع لوقت

 نم ةءايحلا نوكت دق ِةَلعل رعاشلا ءاعذاب ركُذُي مل (انلتق) لوعفم نأ ظحالملاف
 «يناثلا تيبلا يف ْدِرَي مل (لوقلا) لوعفم َّنأو ؛لتقلا ىلإ ةيذؤملا ةنتفلا عاقيإ

 .ٌبحي نم ىلعو هسفن ىلع رعاشلا ٍلبِق نم رّثستلا ةياغل

 حاحلإ لاح يف هب لوعفملا رُكِذ مدع نإ :اهب دوصقملا لوح ةهبشلا ةراثإ - 4

 ٌدِضلا نأكو هتنادإو هلوح ةهبشلا ةراثإ ىلإ يدؤي دق هتفرعم ىلع فقوملا
 . .اورظنا» :كلوح نمل ًاريشم دْدرُت نأ هلاثمو :هّدِض ىلإ ًاسوكعم بلقني
 هتفرعم ىلع ضيرحت انه هب لوعفملا فذح يفف .«َبّرَهو َلَثَق . .اورظنا

 .ٌرافلا بكترملا لوح ةهبشلل ةراثإو

 فحم



 :هريغو سينجتلا وأ ةعوجسملا ةلصافلا ةاعارمك يعيدبلا نيسحتلا- ٠

 ةروس] 4... 9 رمخأو كيري ٍلَصَف 2” ٌرَتوكْلا كتبطَعُأ انِإ# :ىلاعت لاق
 ةعئار تايآلا تءاجف (ْرَحْلا) دْعَب هب لوعفملا ركذي مل انّه .[؟ ١ :رئوكلا

 . (زنبأ ْرَحْناَف ٌرْيوَك) لصاوفلا نيب مِجحَس ص تنمضت امب «ىقيسوملا

 نمل ئسؤبو ْعْنَم امو ىطغأ ْنَمِل ئبوط» : ظاعولا دحأ ةظعوم يف ءاجو

 .َعُفَن امو َمَمَج

 ةيونعمو ةّيظفل ةّيعيدب ةياغ قيقحتل هب ٌلوعفملا اهيف فذح عضاوم ُهَّدع انهف
 . ةلياقملاو «سانجلاو ١ عجسلاو «نزاوتلاك

 :فذحلاو ركُذلا نم جذامن -ز

 .هب لوعفملاو هيلإ دنسملاو دنّسَملا ٌركذ -

 ةروسس] « ننحرم لهل اوثوأ َنبِدْلاَو كَم اونما نبذل ُهَّمأ عيَرَيظ :ىلاعت لاق -

 ١١[. :ةلداجملا

 : ءاسنلا ةروس] © محير ني نسل ُلوُسَرلا كاس ْدَف ٌساَنلَأ اًهيأتَي» :ىلاعت لاقو -

4 )]. 

 .[44 :مورلا ةروس] 4 امس ٌريِثق َحْييلأ ُلِسْرِي ل ُهّمْأ» :ىلاعت لاقو - '"

 .[99 :ءاسنلا ةروس] © نم ثلا ىلوأو لولا ارشيليأو دل ارثيلوآ» : ىلاعت لاقو - :

 . 7 :نارمع لآ ةروس] # باكي ُديِيَن ُهَنأَر» : ىلاعت لاقو ه6

 .[144 :ةرقبلا ةروس] « ُكْشنأ َنْوَسنَتَو "”ريلَي ساّنلأ َنوُمْأَتَأ» : ىلاعت لاقو -

 نأمطاو ءٌسْفْنلا هيلإ ثنأمطا ام ُربلا .كَبلق "”تفَتسا» :(ةل8) هللا لوسر لاق - *

 .ةبوذعلاو ّيرلا غلاب ةئجلا :يف رهن :رئؤكلا )0(

 .ناسحإلاو ربخلا :ٌربلا (؟)
 .ٌرِشتما :تفتسا (9)

 نمي



 . 2. . بلقلا هيلإ

 :رعاشلا لاق - 8

 ٍلّوَألا ٍبيبحلل الإ ٌيحلاام ىوهلا نم ٌتْئِش ٌثيح كتاؤف ُلّمَن

 : يّرعملا ءالعلا وبأ لاق 4

 ”حئاسملا ٍبْيَش َلبق ينأشل 'ُتْهبأ 2 ينتيلف اذه لك نم يدي ُتْحَسَم
 : ىمْلُس يبأ نب ُريهُز لاقو- ٠

 مّْلُسِب ءامّسلا َبابْسَأ َقْرَيّنِإو ١ ُهَئْلَئي ايانملا "'َبابْسَأ باه نمر

 1 :هي لوعفملاو هيلإ دئسملاو دنسملا فذح

 ل١ : أبس ةروس] 4 تيبمْزم اكل نأ الزل : ىلاعت لاق- ١

 .[14 :ةرقبلا ةروس] © َنوُمِحب ال ْمُهَف نع ْمُكَب مم :نيرفاكلا نع ىلاعت لاقو- ١١

 .[7؟1 :ةمايقلا ةروس] '*© قاتلا ِيَلَب اذإ لعل :ىلاعت لاقو_- ٠٠

 ةروس] 4 هَل نق سالو ٍتْوكَسلا ّقَلَح نم مهتلأس نيّلو#» :ىلاعت لاقو- 14
 .[؟6 :نامقل

 .["5 :ماعنألا ةروس] © ْعَدُهْلأ لع ْحُهَمَمَجَل ُهَّنأ هس ؤلَو» : ىلاعت لاقو- 5

 :فسوي ةروس] «© ع ص يأ حش ِ (5 َتَلَرَِس لي#» :ىلاعت لاقو- ١

 .امى؟

 . تهتنأو طن : ٌتهبأ )00(

 .سأرلا فارطأ :مئاسملا (؟)
 .لابحلا :بابسألا (0)

 .دعصي !ىقري (4)

 .حررلا يه تغلب يتلاو ءردصلا ماظع يلاعأ :يقارتلا (0)

 .تألضأو ةياوغلا مكل تدْيز :تلّوس )١(

 نفي



 :ينادمحلا سارف وبأ لاقو- 7

 "”ًفبإة تاو ق نأك  ٌُفِصاام قرف ,ٌمالغ
 : يبنتملا بيلعلا وبأ لاقو-

 لاق مادقإلاو ٌرِقْفيٌدوِجلا  ٌمُهّلك ٌسانلاًءاسُةَّقَسَملاالول

 : ةطانرغب ءارمحلا رصق يف دوسألا ةعاق فصو يف يقوش دمحأ لاقو 4

 ؟9نسجملا تانّيل ءرفظلا ""ةلك 2 هيلع ٌدوُسألاتماق ٌرَمْرَم
 : ةعيدولا مئامحلا فصو يف يدورابلا يماس دومحمم لاقو- ٠

 0 ا م قدا 8 و 4 سس : م .
 رودت فيك رهدلا تارئادالو ٍةشيعم سؤب َنفرعي ال معاون

 )١( ميسم هلكشو فلألا فرح :فلآ .

 .ةغيعض ةليلك :ةلك (؟)
 .سملْملا :ٌسجملا ©
 . هئادحأو هبئارن :رهدلا تارئاد (14)

 انف



 : ةمدقم -أ

 هيف ٌدانْسإلا ّنأو ءدانشإلا وه يناعملا ملع يف ةلمجلا ساسأ نأ انيدل َمّدقت

 وأ «(ٌلقاع تنأ) :ةيمسا ًةلمج ِنالَكْشُي ْدِإ ءدئْسُملاو هيلإ دئسُملا امه نانكر

 امُه لعافلاو لعفلاو ءربخلاو أدتبملاف .(ُهّبِحاَص َلْفَعلا َناَز) :َةّيلعف ةلمج ٍنالكشُي

 امهنم رثكأ ىلع ةلمجلا تلمتسشا اذإف .ةّيلعفلاو ةيمسالا نيتلمجلا يف دانسإلا انكر

 دقو :هصيصختو ىنعملا حيضوت يف ركذت ال دئاوف ديقللو ءدْيَملا ليبق نم اذهف
 انيطعأو . .دانّسإلا نع انثيدح ءانثأ دّيقملاو قلطملاو داتسإلا نع مالكلا يف انلّصف

 نوك لاح يف دئْسُملا نم ًاءْزُج هائربتعا ذإ ديقلا نم ربكأ ةصاخ ٌةناكم هب لوعفملل

 .فّذَحلاو ركّذلا نع ثيدحلاب هانلمشو لعفلا ماقم ٌموقي اقتشم وأ ًالعُف دنْسُملا

 ىلإ مسقنت «ًانايخأ امهب قحلي ٍديقو دنْسُمو هيلإ دنْسُم نم ةفلؤملا ةلمجلا هذه

 . ءاشنإلاو ربخلا :امه ِنيَمسِق

 «بذاك وأ هاعْذا اميف قداص ُهْنِإ هبحاصل لوقن نأ ٌحصي ام وهف ءربخلا اَمأ

 .(ٌةعبرأ لوصُفلا) : عقاولل هتقباطم ءوض ىلع كلذو

 هلأل ؛بذاك وأ هيف قداص نإ هبحاصل لاقي نأ حصي ال ام وهف :ةءاشلإلا امأو

 ىلعو (؟لوصُفلا ٌلمجأ ام) :بيذكتلا وأ قيدصتلا اذه لثم يعدتسَي ال هتعيبطب

 . ةيئاشنإ وأ ةيربخ ٌةلمجلا ٌنوكت ساسألا اذه
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 : ربخخلا ب

 :هضارغأ - الوأ

 : ةّيلعف ةلمج قيرط نع ًاديدج أملع هتدافإل هاّقلتي وأ هعمْسَي نمل ربخلا قلطُي
 .(. .مهولهأ مهلبقتسا ؛نورفاسُملا لّصو ؛ةرئاطلا تطح)

 : ةّيمسا ةلمجج قيرط نع ًاديدج امْلِع هتدافإل وأ

 .(ٌةَحِرف هوجّولاو ؛نوريثك ٌسانلاو ٌةعّساو ٍراطَملا ٌةعاق)

 «يضاملاك نّيعم نمز يف ثودحلا ةدافإب ًةداع ةّيلعفلا ةلمجلا ٌصتُحتو

 : ليقتسملاو «رضاحلاو

 .(. .هتيب ىلإ ٌلقتتيس ؛هيلبقتسم ٌحفصُي «رفاسُملا ّلصو)
 «ٌةعتُم رفُسلا) :هيلإ دئْسُملل دنُسملا مكُم توبثب ةيمسالا ةلمجلا صتخَن امنيب

 .(. .ٌةايح ددجتلا ءٌدّدِجت رغّسلا

 :امه نْيَّضرغل ىقلُي َرّبَحلا نأ ةغالبلا ُءامَلُع ظحال دقو

 .ربخملا ةدئاف ١

 . ةدئافلا مزال -؟

 نأ نود دانسإلا نومضم وأ مكحلا ىلع عمالا عالطإب ٌنوكت ؛ربخلا ةدئاف

 .ٌرطَملا َّلّرَن :ٍفقَس َتْحَت وه نمل كلوقك .نومضملا اذهب قبْسُم ملع ىلع نوكي
 نمل كلوقك ءًاقباس هفرع مكُح ىلع هبطاخت نم عالطإب نوكي ؛ةدئافلا مزال

 دقف «هتدئاف مزال وأ هتدئاف ىلع رصتقي ال ربخلا نأ ىلع .ةمالسلاب ٌتْذُع :هلبقتست
 دويق ضارغألا عيونت يف هدعاسنو لمأتملا اهكردي ٍةديدع ضارغأل هبحاص هيقلُي

 الإ انل سيلو . .خلإ ٍطرشو ؛يفنو ؛ديكوتو ٍبنطعو .ءٍتعن نم ةريثكلا دانسإلا
 :ءاصقتسا نود ًالامجإ اهانلمجبَأ يتلا ضارغألا ءذه ضعب ىلع عالطالا

 ؛ هيطاخني نمل رعاشلا لوقك :حْذَملا ١

 او



 انزَغَو اقرش ُنويَعلا كيلفجت' :ةاسسز ةهفر ىفازدناكنأ
 :قدزرفلا هوجهم يف ريرج لوقك :ةميتشلاو ءاجهلا ١

 مِياوقلا ٍربصت زاوزّرب ثءاجو ًارجاف ٍقدْرَرُفلا ُمأ ثدلو دقل
 . ينْوَع تنأ ؛مُهللا :ًاريجتْسُم كلوقك :ماحرِتْسالا '"

 .يبْبَج يف َتْنَأ : كّودعل كلوقَك سابلاو ةّرقلا راهظإ - 4

 .ةبوهرم ةعلطو ةبوصْنَم ٌةماق يل تناك :لئاقلا لوقك :فْمّضلا راهظإ 6

 .هّبَدنأف يل ظح ال : كلوقك :رسحتلا - 5

 .انأ نم فرعت ًادغ : كّودعل كلوقك :ديدهتلا

 .لازغلاك ةميزهلا يف َتْنَأ : فيعّضلل كلوقك :ةيرخسلا - 4

 .اهل تنأ . .اهل تنأ:ددرتي نمل كلوقك : عيجشتلاو ّتحلا 4

 .ناطيشلا هوشحُي سدسملا : حالسلاب ثبعي نمل كلوقك :ريذحتلا - ٠

 ...ٌىرخأ ضارغأ_ ١

 :ريخلا ُبْرْضَأ - ًايناث

 امب قيدصنلل ادعتسم لابلا يلاخ نوكيف عماسلا ىلإ ربخلا ملكتملا يقلي

 تالاح نم ٍةلاح لكلو ؛ًاركنُم ٌنوكي وأ قيدصتلا يف ًاددرتم ُنوكي وأ ءعمسُي

 ناك هيلع ءانبو .هنع هدعب ْوَأ قيدصتلا نم هبرق مثالي ربخلا نم ٌبرض يفلتملا
 : بّرُضأ ةثالث ىلع ربخلا

 عمسي ام ٌقَدِصُي يذلا لابلا يلاخل ىقلي يذلا ربخلا وهو :ّيئادتبالا ربخلا ١

 .ةزئاج ٌتلن : كلوق وحن :تادكؤملا نم ايلا نوكبو ةلهو لّوأل

 ٌكشلا ضعب هيف ُكشي نم ىلع ىقلي يذلا ّيربخلا مالكلا وهو :يبلطلا ربخلا - ١
 .ةزئاج ٌتلن دق :كلوق وحن كلذو ءهاوس وأ مَسّقلاِب ديكأتلا ضعب بلطتيف

 نم ذب الف ةركني نم ىلع ىقلي يذلا يربخلا مالكلا وهو :يراكنإلا ربخلا - '
 : ةزئاجلل كليو كقوفت دعبتسي نمل كلوق يف امك .رْثَكأ وأ نيدكؤمب هيارتقا

 فحل



 . ةرئاج ُتْلْي دق ينإ هللاو

 .دّقو ءنِإو ءمَسّقلاب لّثمتت تادكؤم ُهئالث انّه اهف

 ٍهرلخب يئادتبا نم ؛ ِهّيْرْضُأ اهب ُريمن يتلا ربخلا تادكؤم يه ام :نآلا لاؤشلاو

 !؟ةدحاو نم رثكأ دوجوب يراكنإو ءاهنم ٍةدحاو دوجوب ئبلطو ءاهنم
 :ريخملا ٌتادَكْؤُم افلا

 ْمَهَأ يه هلذهو : . ربخلا اهب دّكؤُت يتلا لئاسولاو تاردألا نم ديدع كلابه

 : ةلثمألا عم اهركذن ديكوتلا ٍتاودأ

 .هدابعب ٌفوؤر هللا نإ :ْنِإ_ ١

 .هدابعب فوؤر هللا نأ دهشأ :ّنأ  ؟

 .دحأل اينذلا ٍتمادام ِهللاو :مَسَقلا - '

 .كيخأ ْنِم ةّربملاب ىلؤأ كوبأل :ءادنبالا مال 4

 . يراصتناب ْنَحَرْفألو نَمقأل هللاو : ٌةفيفخ وأ ٌةليقث ديكوتلا نون  ه
 :(اه ءامأ ءالأ) هيبنتلا فرحأ ١

 .ءاجر يل ٌبيخي ْنَل الأ

 . َكُئمركأل ٌتنج ْدْقَو امأ

 .مْرَكُم ٌزيزع َتْلَأ اه
 .(ْنِم «ءابلا ءام ءَّنِإ ءْنأ) :ةدئازلا فرخألا ا/

 اهّتلثمأ ُكيلإو .ًامئاد سيلو لاوحألا ضعب يف ًةدئاز فرحألا هذه ُنوكتو

 : ّيغالبلا ديكوتلا ةمدخ- يف ٌةدئاز يهر

 .ينتزُز ْنَأ امل ُتْرِرُس : ْنَأ

 .رْمأ يف ُتذذرت نإ اع :ْنِإ

 .ترِفظ تربص اماذإ :ام

 ففي



6 
 . كَفورْعَم سائب ٌتْسل :ءابلا

 خا ليوا نا 17

 .ٌقح ىلعف َتْنَأ اَمأ :ةّيطرّشلا انأ 4

 أرقلا لامعتسالا يف) يتلا وأ (قيقحت فرح ىّمستو يضاملا عم ىتلا) دق ١

 .يونت ام ٌتْمِلَع دق . (عراضملا ديكوتل

 :نوقؤعملاو ١8[. :بازحالا ةروس] © يني َنيِووَعْمْلأ ُهّلَأ ُكْعَي دَق» : ىلاعت لاق

 .لاتقلا يف مهناوخإ ممهل نوطبثملا مه

 . .ديعولاو دعولا يلاح يف لابفتشالا نيس- ٠١

 .[ا/١ :ةبوعلا ةروس] 4 دل ْمُهَحَريَم َكِيَلْؤأل :دعولا يف ىلاعت لاق

 .[7 :دسملا ةروس] © بل َتاّذ اران لَصِْمَس9 :ديعولا يف ىلاعت لاقو

 يظفللا ديكوتلا اهنم «ىنعملا ديكوتل لئاسو كانه ةدكؤملا ٍتاودألا هذه ٌقْوَقو

 : كلوقك راركتلاب

 .نوقدصتملا ّحَلْفأ حلفأ

 : ءاشنإلا - جا

 : يبلط ريغو يبلط :ُهاعؤَت الو

 هماهفتساو هلاؤس انذدع . .؟ُميقت نيأ :وأ ؟كّمسا ام : مُهدُحَأ كلاس رل

 قيدصتلا لمثْخَي أربخ سيلو باوجلا بلطتي ماهفتسا هنأل ءاشنإلا نمض
 الو ءيشب كرمأي الو «ةباجإلا بلطتي ال ًاعون ءاشنإلا نم ُدِجن كلذ عم .بيذكتلاو

 . ٌيبلط ٌريغ ءاشنإ هنإ هنع ٌلوقن . .ءيش نع كاهنب

 . يبلط ريغو َنبلط ءاشنإلاو ءءاشنإو ٌربخ انمَلعت امك مالكلاف
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 ىلع ذرلاب وأ ثدحي مل ام ثودحب بلط ىلع لمتشا ام :يبلطلا ءاشنإلاو

 . . سفنلا هيهتشت ام يئمتب وأ ءءادن

 ىلإ ًائيش ٌبلطي الو بيذكتلاو قيدصتلا لمتحي ال مالك :يبلطلا ريغ ءاشنإلاو
 ,ًاناجهتسا وأ ًاناصختسا ثدحي رمأ ىلع قيلعتلا وأ بجعتلا ليبق نم يتأيو عماشلا

 . .خلإ مَسّقلا وأ ؛(ًاتذو ًاحدم)

 : تارابعلاو لمجلا هذه يبلطلا ءاشنإلا ةلثمأ نمو

 .ًادحأ هيف لماجت الو ءٌقحلا عم ْنُك -

 ؟مودّي لَه ؛مودي بابشلا تيل

 .لاحُملا جْرَت ال «يتئمتملا اهيأ اي

 :تارابعلاو لمجلا هذه َيبلطلا ريغ ءاشنإلا ةلثمأ نمو

 !كفد هلل

 !كءاكذ ٌدشأ ام

 . .اذه ٌباوجلا معن «كّقحو -

 : يبلطلا ءاشنإلا عورف  ًايناث

 رصتقي ال يبلطلا ءاشنإلا نأ لإ ؛ءاشنإلا نمض لخديو «بلط بلطلا نأ حيحص

 : يه عورف '')ةّسمخ ُهَل ةغالبلا ًءاملع ىصحأ دقف .امهدحو يهنلاو رمألا ىلع

 ٍناونع تحن اهنم ًالُك لوانتنسو .ءادنلا  يئمتلا  ماهفتسالا  يهنلا - رمألا

 م 0

 , ءالعتسالا هجو ىلع هديري ٍلعفب موقي نأ هرومأم رمآلا ٌبلط وه :رمألا -أ

 اهُدادعت اذهو .لامعتسالا اذهل ةدوهعملا تاودألا نم ٍددعب رمألا ةغيص حتتو

 : ةلثمألا عم

 ام لكو «هانركذ امب انيفتكا دقو «ةّيئاعدلا لمجلاو ضيضحتلاو ضرملاك ءاهتاقحلم عورفلا هلهل (1)
 . .يبلطلا ءاشنإلا نم وهف بلط ىلع لد

 نحلا



 ١ مكبر اوقثا :رمألا لعف .

 .فيعضلا اونيعتل :عراضملا عم رمألا مال  ؟

 .قافنلا نم ٍراذحح :رمألا لعق مسا “"' 

 . مكلجرأ ىلع ًامايق : هلعف نع بئانلا ردصملا - ؛

 دقف ًامئاد ءالعتسالاو رمألا ليبس ىلع هَجوُي ال ةقباسلا رمألا غيص نأ ظحولو

 هذه نمو ءاهكارذإ عماسلا ىلع بعصي ال «ىرخأ ٍناعم ىلإ اهيناعم نع جرخت
 :رمألا اهيلإ جرخي يتلا يناعملا

 ٍتيبلا ىلإ لخدا :كيفخأل كلوقك هيواسي نمل واسم نم نوكيو سامتلالا ١

 . يعم
 .انْبَر اي انرّصنا :قلاخلا ىلإ قولخملا نم هّجوملا ءاعّدلا  ؟

 . ُموجن اي يعلطا : هّئعاط ةدعبتسملا رمأب ينمتلا - '

 . !ةلمن اي «ينيرضا : مالكلا قايس نم مهُفُيو «ديدهتلا

 . اًرْحَصلا جطنتلف :مالكلا قايس نم مهفيو ءزيجعتلا ©

 ىلع لاعفألا نم لعف نع ففكي نأ هدوصقم ىلإ يهانلا بلط وه :يهّنلا - ب
 لعف ىلع ةيهانلا (ا/) لاخدإب نوكت ةدحاو ةغيص هلو .ءالعتسالا هجَو

 . ةبيقحلا لمحت ال : مداخلل كلوق يهنلا لاثمو . عراضم

 يناعم ىلإ هانعم نع هجورنح وهو رمألا يف ظحول ام يهنلا يف ظحول دقو
 :هانعم نع يهنلا جورخع ىلع ةلئمألا ضعب هذهو مالكلا قايس نم مهفت ىرخأ

 .كدحو جّرخت ال :(نييواستم نيب) سامتلالا ١

 .كتمحر نم اَنَسْنَت ال :(ردتقملا قلاخلا ىلإ هججوملا) ءاعدلا " 

 .يِبِرْعَت ال ُسْمَش اي :(نكمم ريغ وأ عيطم ريغ ىلإ هّجوملا) ينمتلا -

 . .ينغِطَن ال :(قايسلا نم مهفيو ؛ىندألا ىلإ هّجوملا) ديدهتلا
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 طرشُي الو ءوب ُملعلا هّمهي ًاثيش ملعي نأ مهفتسملا بلط وه :ماهفتسالا  ج

 هصاصتخا اهنم لكل تاودأ ماهفتساللو .لوؤسملا ىلع لئاسلا ءالعتسا هيف
 .ةّيمساو ةّيفرح تاودألا هذهو . ةنّيعم ةيحان نع لاؤسلا يف

 .ُلْعَو ةزمهلا :نافرح اهيفو :ةّيفرحلا تاودألا

 .؟كوبأ مأ كوخأ ءاجأ :مأ دعب رّوصتلا بلطل حلصت :ةزمهلا

 . ؟باتك كدنعأ :(ال «معن) نيتباجإ ىدحإب يفنلاو قيدصتلا بلطل حلصتو

  ؟لخدت له :(ال)ب يفنلا وأ (مُعْن)ب قيدصتلا بلطل نوكت :له

 عم اهدادعت وه اهو .ىنعملا ثيح نم اهّصاصِتخا ةادأ لكل : ةيمسالا تاودألا
 :راصتخاب ةلئثمألا

 ىلا

9 
 : نايأ

 ة ع 6 هذ

 . ؟بابلاب ْنَم : ءالقعلا نم مهبملا نييعتل

 .؟لمحي ام ؟ديري ام :ءالقعلا ريغ نم مهبملا نيبعتل

 . ؟لَصَو ىتم : نامزلا نييعتل
 . ؟لزني نيأ : ناكملا نييعتل

 , ؟ةعاسلا ماي َناّيأ :دعبتْسُملا نامزلا نييعتل

 . ؟دجملا ٌبلطت ىْنأ :دعبتسملا لعِفلا وأ دعبتسملا ناكملا نييعتل

 . ؟ثبجأ فيك ؟كئاحتما فيك : لاحلا نييعتل :

 .؟تيضمأ مك ؟كَمَم مك :مهبملا ددعلا نييعتل

 : يناعملا نم ركذ ام لمجمل حلصت

 1 ؟ ترعتسا ءيص ْيَأ :.؟تدع موي يأ .؟تزز ءاقدصألا ْيَأ

 ىلإ اهيئاعم نع جرخت دق ةفلتخملا اهتاودأب ماهفتسالا غيص نأ ًاضيأ ظحاليو

 هيلإ جرخيامل ةلغمألا ضعب هذهو «مالكلا قايس نم مهْفت «ئرشأ يناعم

 " ماهفتسالا

 .(يصعأ ال) ؟يدلاو يصعأ له :يفّنلا ١

١١ 



 ؟كايلدب كيد ٌعيبنأ :راكنإلا-"

 ؟ينُمهفت لَه :رمألا * 

 ؟قحلا ريغ لوقتأ : يهنلا - 4

 ؟هللا ريغ كّقلخ نم :ميظعتلا

 ؟تْنَأ ام :ريقحتلا

 .دعت مل مأ ٌتْدُعَأ ءاوس :ةيوستلا - ١

 ؟ةعئار ةّيدهب كل له :قيوشتلا -

 .(. .كيلع ركنأ)

 . (ينمهفا)
 .(لقت ال)

 .(ميظعلا قلاخلا وه)

 .(تنأ ءيش يأ)

 .(نارمألا ىواست)

 .(. .ٌبحت له)

 ال ام ىلإ وأ لوصحلا دعبتسم وه ام ىلإ ينمتملا مّلطت وه :ينمتلا د
 كانهو .ُدْفْنَي ال رمعلا تيل :(تِنَل) يه ةّيلصأ ٌةادأ يئمتللو . هّلوصح ىجْرُي
 .اهب يئمتلا ىلع قايسلا ةلالد عم اهَبانَم بونت تاودأ

 : ةلثمألا عم تاودألا هله يلي اميفو

 ١ ؟ةداعسلا ىلإ ليبس ْنِم له :ُلَه .

 .مودي ٌلامجلا ْنأ ول :ول - ؟

 . بيغت ال َسْمّشلا لعل : لعل " 

 .ًايئمت ال ايجرت ىّمسُي امب هلوصح ىجترُي ام ىلإ عّلطتلا نكمي .كلذ عم
 . (ىسع)و (لعل) امه ناتادأ يجرتللو

 .هاوذلا هٌعفني ئسعو ؛ىفشي ضيرملا لعل
 .يئمتلاك وهف ّيبلطلا ءاشنإلا دادع يف يجرتلا لخدبو

 بونت ٍةادأ ةطاسوب ههابتنا وأ هصخشب لبقيل هب دوصقملا ةوعد وه :ءادنلا  ه

 .(وعْدأ) لعفلا بانم

 ((أ) ةزمهلا ؛(اي) اهنم لمعتسملاو نامث اهُددَع ةّيفرح ٌتاودأ ءادنلا تاودأ

 ءادنل (َيأ)و (أ) ٌةزمهلا ٍتّدُع .(او)و (يآ)و () لامعتسا ردنو (ايه) (ايأ) :(ْيأ)
 سيرا

 لذي



 دقو ًالامعتسا جردألا تناك كلذلو .اعم ديعبلاو بيرقلا ءادنل (اي) ْتَّدْعَو

 : ليم لوقت ,ندقتو فذهتا وأ ريظت

 . يندعاستل ٌلبقأ يخأ اي

 . يندِعاسُتِل لبقأ يأ

 ايَه)ب ىدانيف بيرقلا دعبتسُي دقو ؛(ْئأو ةزمهلاب) ىدانيف ديعبلا برقتُسُي دفو

 .(هافسأاو) «(هاديقفاو) : رّسحتلاو ةبدنلل (إو) لمعتست امليب . ةّيغالب ةياغل (ايأو

 ؛نئارقلا نم ُدافتسُت ىرخأ ٍناعم ٍةدافإل يلصألا هانعم نع ءادنلا جرخي دقو
 : ةلثمألا عم اهضعب هلهو

 ١ !ةّمألا ديقفاو :رسحتلا .

 . !رّصَبلا ٌعئاز اي :رجْرلا "

 . !ِنْيَعلا َةْرُق اي !سفلا ةّدع اي : ءارغإلا -

 ناقّفحي ةدوصقملا ريغ ةركتلاو فاضملاب هيبشلاو فاضملا ىدانملا نأ ظحالبو

 فاضُملا نيب ةقالعلا لالخ نم ءاجهلاو حدملاو ةدجننلا بلطك ًاّيفاضإ ىنعم ءادنلل

 .ًاضيأ قايسلا نم ظحلي امم ؛لومعملاو قتشملا لماعلا نيب وأ هيلإ فاضملاو

 :اهثالالد ىفخت ال ةلثمأ هلهو

 .(حدملاو ةدجنلا بلطل) .نطولا ٌرْخف اي .ٌّقحلا رصان اي

 .(ءاجهلاو ميرقتلا) بلف ًانابج اي «ًالمأ ًادقاف اي

 :يبلطلا ريغ ءاشنإلا - ًاثلا

 حدملا بولسأك بيلاسأو غيص ةدع هلو ًابلط نمضتي ال ءاشنإلا نم ٌبرض وه

 ةغيص دمتعي يذلا دوقعلا بولْسأو بججعتلا بولسأو ءمَسَقلا بولسأو ؛مذلاو
 . .(تعفد «ٌُتيرتشا «ٌتعب) يضاملا

 ةّيغالبلا مولعلا نع لب يناعملا ملع نع ةجراخ اهتلمج يف بيلاسألا هذهو
 .ثحبلا يف ليصافت نود اهيلإ حيملتلا ىلع انرصتفا كلذلو ءاهئّمرب

 امى“



 يدي موت

 : حتفلا ةروس] © ميِد وَ هلأ دي :ىلاعت لاق -

 .[ا/ :ةدئاملا ةروس] © ٍروُدّصلأ ِتاّدب (ميِلَع هلأ نإ : ىلاعت لاقو - ؟

 .[4 :ملقلا ةروس] © ِويِظع قل لعل َكْنِإَول :ىلاعت لاقو - '*

 .[7 :ىحضلا ةروس] ©« لوألا ّنِم كَل م ُةَريَآلَلِو»9 :ىلاعت لاقو - ؛

 .[17 :هط ةروس] 4؟ ئَسوُمي َكِنِيِمس َتَكلْلَي امو :ىلاعت لاقو « 

 .[88 :ةرقبلا ةروس] © ٍلَِبلاِب ُحَتْبَي مكلومأ اولكأَت اَلَو» :ىلاعت لاقو - ١

 .[489 :أبس ةروس] © ُديِمُي اَمَو ُلِطنَبْلا ٌةءِدبي امو قلل اج لق : ىلاعت لاقو - 7
 ل م

 :نامقل ةروس] © اَميَم ٍضْألا ىف شت الو سال ُهََدَ مش الو# : ىلاعت لاقو -4
14 

 ١5[. :فهكلا ةروس] 4؟ ٌرْثدَب مدح َمَّْي ٌلآَف لَه :ىلاعت لاقو - 4

 ٠ ويا مدت قَح (ن) راكتلا كَدَهْلَأل :ىلاعت لاقو- ١-1([.

 :أبنلا ةروس] 4 ني ُتك تكي ركل ُلوُئيَو9ل : ىلاعت لاقو- ١

 لآ ةروسم] 4 وق وني ني ره ذل دك لآ أ نيك لكل :ىلاعت لاقو- ١
 .[737 :نارمع

 ١٠١ ًاريخ لّقيلف رخآلا مويلاو هللاب ٌنمؤي ناك نم» : (845) هللا لوشز لاقو_ 3
 ٍ ؟ تمس ,

 .«هفنل ُبحُي ام هيخأل ٌبحُي ىتح مكُدَحَأ ُنِمْوي ال» :(346) هللا لوسر لاق 4

 نع ٌتْلأس دقل» :ةئجلا لوخد نع مهدحأ ُهَلأس دقو (6) هللا لوسر لاق 6
 «. .هيلع ىلاعت ُهّللا ُهرْسَي نَم ىلع ٌريسيل ُهْنِإو «ميظع
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 تفلب ول مدآ نبا اي» :ىلاعت ٌلوقي :(55) هنع "'يسدُق ٍثيدح يف ةاجو- 51
 «. .كل ترفغ (« ينترفغتسا مث ءامسلا نانع' كبونذ

 ١ «اهّبراغمو اهّقراشَم كيرا ضزألا يل "!ْبَيِوُز» :() هللا ُلوُسَر لاقو- .

 يدابع اي: :لوقي ىلاعت هللا نإ ؛يسدقلا ثيدحلا يف (ِةكي) هللا لوسر لاقو-

 ."”«اوملاظت الف .ًامّرحم مكنيب هتلعجو .يسفن ىلع ملظلا تمّرح ينإ

 .«ناطيشلا ٍلَمَع حتفت (ْوَل) َّنإ) :(ِةلكي) هللا لوسر لاقو_- 4

 نمؤملا نم ٠ هللا ىلإ ٌبحخأو ٌريخ يوقلا م ٌنمؤملا» : 3957 هلبا لوسر لاقو_ ٠

 .؟ًريخ لك يفو ٠ « فيعضلا

 ١ '؟7ةءاجفلا نب يرطق لاق :

 عاطتشُمبٍدولخلاُليلامف د ل جل

 ؛ اضيأ لاقو_- ١

 عاد ضْرألا لمهألو ب مادن نع لك ةيانع تونقللا لب

 :ءابولا مهب كتف دقو ةسمخلا هدالوأ ِءاثر يف *”َنلَّذُهلا بيؤُذ وبأ لاقو- 71

 هب قتامًةربصو .داقُولادْعَب ًةرْسشخ ينوبقفأو ينسب "ئدؤأ

 : يبنتملا بيطلا وبأ لاقو- 4

 نآرقلا نم سيل وهو (6) هللا لوسر نع نيمأ لقنب ىلاعتو هناحبس هلوقي ام :ٌيسْدقلا ُتيدحلا )1١(
 . ميركلا

 .ُفديْهَو ثعمجج :ضرألا يل تْيِوُز )0
 .ًاضعب مكضعب ملظي ال ؛اوملاظت ال (0)
 «ةفالخلاب هّراصتأ هعياب . يرمألا دهعلا يف جرارخلا داّرق نم ناك ؛يميمتلا ةءاجُملا نب يرطُق وه (4)

 .هال4 ماع لتق ىتح ةيمأ ينب شويج لتاقو
 . #4 نافع نب نامثع دهع يف رصم قيرطب تام .دلافخح نب دليوخ- همسا :ٌيلْذُهلا بيؤذ وبأ 2

 .ىضقو كله :ىدؤأ (5)
 .فكن ام :ملقُت اه 1

 +1 م6



 ٍلاَئقالب ”نونملاانلشقتو 2 ؟9يلاوعلاو "”ةيفرْشَملا دج

 :ّودعلا ءاقلل عمجتلا ىلع هموق ثحي '''يدايإلا رْمْعَي نب طيقل لاقو-

 اعمتجاف سانلا ُرْمأ َمِكَخَأو ,*ىقتش ةكروما تناك نإ نبتت تينا

 : ةحيصنلاب ْمُهبِطاحَب لاقو 1

 اعزَف نم َنْمألا لاني دق «0""2اوُعَرْها م ْمُكلْجْرَأ طاشمأ ىلع ًامايق اوموُق

 ١ ةّيبرعلا لئابقلا ةدحو ٌدْبحي (*”تايقُولا سيق نب هللا ديبُع لاقو- :

 :ُشْيَرُف ءادعأ ىلع دري هّسفن ٌرعاشلا لاقو- 8

 اندلاع تان هللا ةمسب شِيَرُقَءانف ىهتشفنلااهيأ

 :كلملا دبع ةفيلخلا ابطاخم ةّيمأ ينب حدمي ريرج يومألا رعاشلا لاقو- 4
 ماا َنوطب ّنيملاعلا ىدنأو اناطعتا تق را الن 7

 : نايبُد يئب ةغبان لاقو-

 ؟ُبذهُملا ٍلاجرلا يأ ٍتَعْم ىلع ُهَلئالًأخأ قئعسمب تلو

 .فويسلا :ةّيفرشملا )١(
 .حامرلا :يلاوعلا (؟)

 .ثوملا ةعرص :نونملا (9)

 هذه هرعش رهشأ نم .ىرسك ناوبد يف ًابناك ناك ميدق يلهاج رعاش :يدايإلا رمعب نب طبقل (4)
 .مهب شطبلا يف ىرشك ةين نم مهرّذحي هموق ىلإ اهلسرأ يتلا ةديصنلا

 .ةقرغتم :ىّتش (0)
 .اومجها :اوعزفا ()

 .هال# ةنس هتافو تناك .ةيمأ ينب ىلإ مضنا مث رييزلا نبا عم ناك رعاش :تايقرلا سيف نبا (*)

 .مركلا ىلع لدي اهادنو ؛بفكألا نوطب :محارلا نوطب (1)

 .ةدصاسملا نع ةيانك :ثعشلا َملو ءرقفلاو لاحلا ءوس هب ينع :ثْعشلا (4)

 امك



 ريخاتلاو ميدقتلا

 : يغالبلا بيكرتلا -أ

 دنسُملا امه نييساسأ نينكر ىلع يناعملا ملع ةرظن يف يغالبلا بيكرتلا رقتسا

 ةيمسا ةلمج وأ ؛(هيلإ دئسمو دنسم) ةيلعف ةلمج ةداع امهيوتحتو هيلإ دئسملاو

 .(ربخو أدتبم) وأ(لعافو لعف) يوحنلا فرعلا يف امهو (دنسمو هيلإ دنسم)

 اه كلانه لب هيلإ دنسمو ٍدنسم نم نينكرلا نيذه ىلع ًةداع مالكلا رصتفب الو

 نمض لخدتو «هيلإ دنْسُملاو دنْسُملا دعب ًاثلاث ةلضفلا بيترت يتأيو ءةلضٌفلاب ىعدُي
 نم لاكشألا هذه سأر ىلعو دانسإلا نع انثيدح ءانثأ هلاكشأ انب ْتْرم يذلا دبقلا

 لاكشألا هذه نم لكل لعجنسو .لاحلاو ةلمجلا هبشو ءهب لوعفملا يئأي ديقلا
 يف حضتت نأ نآلا مهملا نكلو .ريخأتلاو ميدفتلا عوضوم يف مامتهالا نم ًابيصن

 : يهو يغالبلا بيكرتلا رصانع اننويع

 .هيلإ دنسمو دنئسم نم ةلمجلا انكر ١

 : ىلع ّيسيئر هجوب لمتْشتو ةلْضفلا - "

 ودبت اذه ىلعو «رورجمو ٌراجو ٍفرظ نم ةلمجلا هبش «لاحلا ءهب لوعفملا
 نينكرلا يف ريخأتلاو ميدقتلا لاوحأ لوانتن فوسو «ٌةلْضَم ُدْيَّقلاو ءاديق ةلْضَفلا
 دويقلا نم تامهملاو ءًايناث دويقلا عاونأ ّحضت يتلا ةلضفلا يفو ءَألُؤأ نييساسألا
 غيلبلا مالكلا يف كلانه ًامئادو :ةلمجلا هبش ؛لاحلا ءهب لوعفملا : يه انيأر امك

 ىلع ٍةلمضف ميدفقت وأ ؛نكر ىلع ةلضف ميدقت وأ نكر ىلع نكر ميدقت يعدتسُي ام

 ةلمج نم «(ريخأتلاو ميدقتلا) ثحب يف انمامتها ةرئاد يف نوكيس اذه لكو .ةلضف

 ارخا/



 (ريخأتلاو ميدقتلا) عوضوم ىلإ يتأن نأ لبقو .يناعملا ملع يف ثاحبألا مهأ

 مدقتملاب قّلعتي اميف يعو ىلع نوكنل هئازجأو «هناكرأب يغالبلا بيكرتلل ةلثمأ يطعن
 : ءازجألاو ناكرألا هذه نم رخأتملاو

 .هيلإ دنسم لعافو دئسم لعف ؛؟نينكرب ةلمج انه 2 دُدْيُز ٌماَق - ١

 ١ - دئْسُم ربخو ؛هيلإ دئسم أدتبم ؛نينكرب ةلمج انه : مئاق ديز .

 .ةلضف وهو (هب لوعفملا) ديق اهعبت ؛نينكرب ةلمج انه :ًالجَر ٌديز َحْفاَص “" 

 . ةلضف وهو (ةلمجلا هبش) ديق اهعبت ؛نيئكرب ةلمج انه :ِهيمدق ىلع ٌديز ماق 6

 : يوحنلاو يفالبلا بيكرتلا يف ميدقتلا أدبم - ب

 ماظن «دحاولا بيكرتلا يف رصنع ىلع رصنعو ءيش ىلع ٍءيش ميدقت نإ
 لبق ّمهألاو ءريغصلا لبق ريبكلاو «بنذلا لبق سأرلاف .لزألا ذنم ٌمئاق ٌيتايح

 .اهدعبو ينآعملا ملع ةدالو لبق غيلبلا مالكلا هوجو يف عبّتم أدبملا اذهو . .ٌمهملا

 ةياغلا هذه ؛ميدقتلا هقح ام ريخأتو ؛ريخأتلا هّقح ام ميدقت يف ةياغ نم انل دب الو

 كلذ انل حضتيو .لاحلا ىضتقفمل مالكلا ةمءالم يهو اهلك ةغالبلا ةياغ يف رصتخت

 : ًالثم لوقت .ٍلاثم طسبأ يف

 , رئافلا انأ

 . انأ زئافلا

 يف هيلإ دنسملا ىلع دنسملا ميدقت نم ةياغلا امو ؟نيترابعلا نيب قرفلا امف

 مدُق امدنعف ءزوفلاب رابخإلا ىلع تلد ىلوألا ةلمجلا نأ ظحالُت ؟ةيناثلا ةلمجلا

 ةيمسالا ةلمجلا يف امهبيترت فالخب هيلإ دنسملا ىلع دنسملا وأ أدتبملا ىلع ربخلا

 لّوألا نع فلتخم ىنعم اذهو ءهب صّصخمو ملكتملا ىلع ٌروصقم زوفلا نأ َدِصُق

 .زؤفلاب ٍرابخإلا دّرجم وه يذلا
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 بوجُو أدتبملا ىلع ربخلا ميدقت يف يرحنلا نوناقلا ُمُكحتي دق .كلذ عمو

 . (ٌباتك يدنع) :ًةركن أدتبملا نوكي امدنع

 هيلإ دنسملا ميدقت هوجوو ؛هريخأتو دخلا ميدقت هوجو لوائت انل قبس دقو

 يف ريخأتلاو ميدقتلا ىلإ ةدوع انلو .ماع هج وب دانسإلا نع انئذحت امدنع هريخأتو

 . ةلّضَف وأ امهل ٌديق وه اميف ريخأتلاو ميدقتلا ىلإ اهدعب ٌلقتننل «نينُكُرلا نيذه

 : هريخأتو هيلإ دنسملا ُميدقت - ج

 «ربخلاب وأ مكحلاب دوصُقَملا وه هنأل ةّيمسالا ةلمجلا يف مّدقتي هيلإ دنْسُملا نإ

 اذه تاياغ رصتخنس «هئاياغو هيلإ دنسملا ميدقت عوضوم ىلإ لبق نم انضّرعت اننألو

 ةددحم ريغ تاياغلا هذه نأ ىلإ ًارارم اهانررك يتلا ةراشإلا عم سمخ يف ميدقتلا

 هذهو .ءاش اذإ مالكلا قايس نم سرادلا اهفشتكيو دج ةديدع يه امنإو ددعلا

 :ةّرم لك يف هيلإ دنسملا ميدقت نم تاياغلا اهولئت ةلثمأ

 .ةّرسملا ليجعت :ميدقتلا نم ةياغلا :اجن ٌقيرغلا ١

 .ةءاسملا ليجعت :ميدقتلا نم ةياغلا :قّدَأ ُرطصلا  ؟

 .رخأتملا ىلإ قيوشتلا :ميدقتلا نم ةياغلا :ُّقباَسلا ٌوُه كيخأ ٌداوج - “٠

 .ركذلاب ذذلتلا :ميدقتلا نم ةياغلا :يقزار ُهللا ُهَللا 4

 ميمعتلا :ميدقتلا نم ةياغلا :لاقُي ملعي ام لك امو هرْذَقُي ملاع لك  ه

 :الثم لوقت ؛لعافلل ًابئان وأ ًالعاف عقو اذإ هيلإ دنسملا رخحؤيو

 . فيفلا مركأو رادلا تبحر

 : هريخأتو دئسملا ميدقت د

 ُدعُيو .لعافلا بئانو لعفلا وأ لعافلاو لعفلا امُه ٍنانكر ةيلعف ةلمج لك يف
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 ميدقتلا اذهف ُهُبئان وأ لعافلا وه يذلا هيلإ دنسُملا ىلع ًابوجو ًامّدقم ًادنْسُم لعفلا

 يناعملا ملع هلوانتي الو ءاهنيعب ةيغالب ةياغ قّقحُي ال ّيوحنلا نوناقلا مكحب

 نوناقلا مكحب (ربخلا) دنْسُملا عقوم عقتو ةرادصلا اهل ظافلأ كلانهو .مامتهالاب

 : دنْسُملل يوحنلا ميدقتلا ىلع ةلثمأ هذهو ًاضيأ يوحنلا

 .هلعاف ىلع ىلعفلا دنسملا مدقت :بفيضلا لَصَو

 . لعافلا بئان ىلع يلعفلا دنسُملا مدقت : ٌفيَضلا َمِرْكَ

 .ةرادصلا اهل يتلا ءامسألا نم هنأل دنْسُملا مذقت : ؟ةلاح فيك

 .ةرادصلا اهل يتلا ءامسألا نم هنأل دنسملا مدقت :؟هثوخإ ْمُك

 .ةرادصلا اهل يتلا ءامسألا نم هنأل دنسملا مّدقت : ُهندْوَع ىتم

 ةياغل أدتبملا ىلع مذقتي دق ٍةّيمسا ةلمج يف (ًاربخ) ُعقي نيح دَئْسُملا نأ ىلع

 اهبناج ىلإو ةلثمألا ضعب ُرُكذن لب ءأددع اهيصحُت الو قايسلا نم فرغُت ٍةَيغالب
 : ميدقتلا نم ةياغلا

 . صيصختلا :دنسملا ميدقت نم ةياغلا :ةّيضقلا يف ٌرظْنلا يضاقلل - ١

 .تعنلا نود ةيربخلا ةدافإ :دنسملا ميدقت نم ةياغلا :ٌلداع ٌمُكُح هل ١

 .رخخأتملل قيوشتلا :دنسملا ميدقت نم ةياغلا :ٌةعانقلا زونكلا ٌُريخ - '"

 , عماسلل ةّرسملا ليجعت :دنسملا ميدقت نم ةياغلا : ٌةزئاجلا كبيصن ْنِم - 4

 .حدملاو بججعتلا :دنسملا ميدقت نم ةياغلا :ٌتنأ ٌعاجشلا ّمَعِن «كدد هلل ه6

 ةلمجلا تناك املك هيلإ دنسملا نع أرخأتم يتأي هنأ ىفخي الف دنّسُملا ريخأت اَمأ

 ءامسأك ةرادصلا اهل يتلا ظافلألا نم دنسملا ناك املكو (ٌحجان ّدجملا) ةّيمسا

 ريخأتل ةلثمأ هذهو .يوحنلا نوناقلا اهلصفي تالاح نمض ء.طرشلاو ماهفتسالا

 :ًامكح دئْسُملا

 .أدتبملا دعب أربخ دنسملا عقو : ٌحوتفم ٌبابلا
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 . (ماهفتسا مسا) ةرادصلا هل هيلإ دنسُملا : ؟رّضح ْنَم

 .(طرش مسا) ؛ةرادصلا هل هيلإ دنسملا : '!"اماركإ َقْلَي ضحي ْنَم

 «ًالإب روصحم وأ دنْسُملا ىلع روصقم هيلإ دنسملا :ٌريزع ٌفيض آلإ َتْنَأ ام
 . هريخأت بجيف

 : هريخأتو هب لوعفملا ميدقت - ه
 لعفلا اهانكر يتلا ةيلعفلا ةلمجلا يف ٌدنْسُم وه يذلا يدعتملا لعفلا نأ انركذ

 ملع يف يغالبلا هفينصتو بلاغ ُهْنَع ًارخحأتم عقيو ءرثكأ وأ هب لوعفم هيلي «لعافلاو
 اهنم يتلا ةلضفلا وأ ديقلا اذهو . .ًانُكُر سْيّلو ٌةلَضَف وأ دانسإلل ٌدْيَق هّنأ يناعملا

 ةلمجلا هبشو «لاحلاو (. .هعم لوعفم :هلجأل لوعفم .هب لوعفم) :اهلك ليعافملا

 أدبلو !ميدقتلا ثيح نم رظنلا قحتسي ديقلا اذه ؛(رورجملاو راجلاو فرظلا)

 ققحتتل (هيلإ دنْسُملاو دنْسُملا) ّيلعفلا هلماع ىلع ًانايحأ مدقتي يذلا هب لوعفملاب

 : يلي اميف ةلثمألا عم اهضعب ركذن ةّيغالب ثاياغ ميدقتلا اذهب

 ١ .دّبْعَن ُكاَيِإ) :هدعب لعفلاب هب لوعفملا صيصخت .«.

 .ٌتْعِمَس كمالك :بطاخملا وأ عماسلا ةقفاوم - ؟

 .ُتَيب كأطخ :بطاخملا وأ عماسلا ةفلاخم - ٠

 . ٌتظفح كّتديصق :لوعفملاب مامتهالا ٌراهظِإ - 5

 . !ذخأت كلام ريغأ ' راكنإلا  ه

 .انلخَد َدِجْسملا :سيدقتلاو كؤبتلا 5

 . اَنْوَعَد هللا هللا : ركّذلاب دّذلتلا ١

 . ائيْغتبا دحَملا :رخفلا 6

 نورخآ هلعجو طرشلا لعف مهضعب هلعجف ءأدتبم عقي امدنع طرشلا مما ربخ يف ةاحنلا فلتخا )١(
 عون وهف طرشلا لعف امأ دِنْسُملا وأ ربشلا وه طرشلا باوج رابتعا حجريو ؛هباوجو طرشلا لعف
 .يمسالا لوصوملا ةلص نم
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 .هومدق ٌريبكلاو ءهومركأ ٌفيضلا :ةعوجسملا ةلصافلا ةياعر 4

 رع فارغا د

 :هريخأتو لاحلا ميدقت - و

 هنكلو «تالاحلا مظعم يف ''ههبش وأ يلعفلا هلماع نع أرّخأتم لاحلا يتأي

 دعب يتأي دانسإلا دويق نم ًادْيُق لاحلا ُدَعُيو .ةيغالب تاياغل هِلماع ىلع مّدقتي دف

 وأ لعافلا هبحاص لاح ُنايب ىنعملا ثيح نم هتفيظوو ةّيمهألا يف هب لوعفملا
 فوسف ءانه اّمأ .وحنلا ملع هل ضرعتي امم رورجملا مسالا وأ هب لوعفملا

 ميدقتلا اذه نم ةيغالبلا ضارغألا عم ِهِلماع ىلع هميدقت تالاح ٌمهأ ضرعتسُن

 : ةلثمألا عم يه هذهو

 . كانيأر ًاميظع :ميركتلاو ُحْدَملا ١

 . هانفرع ًاليخب :ريقحتلاو ْمذلا - ؟

 . ؟كّوُدَع لباقت ًاروعْدَمأ :راكثإلا “7

 . ينحفاص ًاقيدَص : بْبحتلا - 5

 . لحد الّلستم : ريذحتلا 6

 :لاع انيجوت بلا «اهقوتعوم ناقل مينا
 . . .ىرخأ ضارغأ

 تالاحلا مظعم يف لاحلا بحاص نعو .هِلماع نع لاحلا رّخأت يتأيو

 :انلوق يف امك .ىرخألا

 .لعافلا وه لاحلا ٌُبحاص :ًامسْبُم ُمْلَعُملا لخد ١

 .هب ٌلوعفملا وه لاحلا ٌبحاص :أمستبم َمَلعملا ُبحن ١-

 يهو ..خلإ ةهبشملا ةفصلاو لوعفملا مساو لعافلا مساك هنم تاقتشملا يلعفلا لماعلا هبْشُي )١(
 نم هلك اذهو ؛طورشب هلعف لمع لمعي (ردصملا) كللذكو .ةنّيعم ٍطورشب اهلعف لمع لمعت
 .وحنلا ملع صاصتخلا
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 .رورجم مسالا وه لاحلا ٌبحاص :ًامسيتم مْلَعُملا ىلإ انزظن - '"

 بحاصو «(لعاف مسأ) قتشم مسا لاحلا لماع اسك لِخاّدلا وه  ؛
 .هيف رتتسم ريمض لاحلا

 :هريخأتو ةلمجلا هبش ميدقت -ز
 ةيمستلا هذهو .رورجملاو راجلاو «فرظلا ؟نينثا نم الك ةلمجلا هبشب ينعن

 . ةجيشو ٌةقالع وحنلا ملعب يناعملا ملع ٌةقالع ىقبتو «ةيوحن ةيمست

 ةّيمسا ةلمج يف ًادئْسُم نوكي نأل رورجملاو راجلاو فرظلا نم لك حلصي
 :انلوقك

 .(ربخ) ةلمج هبش رورجملاو راجلا :ِتيبلا يف َكّدلاو

 . «(ربخ) ةلمج هبش فرظلا :ناصحلا قوف ٌسرافلا

 :ٌةركن مسا امهعم أدتبملا وأ هيلإ دنسملا ناك امّلك ًابوجُو ناذه مدقتيو

 . سراف ناصحلا قوف - لُجَر تيبلا يف

 قتشملا وأ هردصم وأ لعفلا تاقلعتم نم رورجملاو راجلا وأ فرظلا ُدَعُي دقو

 : ةلئُمألا عم اهضعب ُرُكذنس «ةيغالب ٍتاياغل هيلع امهميدقت يرجيو «هنم
 ١ يكتشي ُلْجَر ةنيدملا نم ءاج :هديدحتو ىنعملا ةباصإ .

 .لكوتتلف هللا ىله :صيصختلا - ١

 .ريغصلاب كسمأ ديلا نم : نييعتلا - "“

 كْنِمو ءئكتملا كنود :ظفللا نيسحتل ةعوجسملا ةلصافلا ةاعارم

 . ىكتشملا

 . مالكلا قايس نم كردت ىرخأ ضارغأ  ه

 ؛ةيلاحلاو فصرولل ًادْيَف امهُمادختسا ديرأ اذإ رورجملاو راجلاو ٌفرظلا رخخؤيو

 :نيلاثملا نيذه يف امك

 .فصولل (رورجملاو راجلا) :نْضُع ىلع ٌروفصع اذه
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 .لاحلل (فرظلا) : ِهِْيِضُه قوف ٌروفطُعلا ىنبجعُي

 عَجرُي .ةلضف ىلع ٍةلضَف وأ نكر ىلع نكُر ميدقت لاوحأ عيمج يفو ءاذه
 يف مهملا وه ريخأتلاو ميدقتلاب دارملا ضرغلا ىلإ لضوتلا نكلو ءوحنلا ملع ىلإ

 37 يخأتلاو ميدقتلا نم جدامن - حا

 :هيلإ دنسملا ىلع (ريخلا) يمسالا دنُسملا ميدقت ١غ

 ةروسس] 4روُرحملاَو ٍلَمِي 0 ٌمَُمَت ْنَح َمهْرَأ ق َنيِلَرظ ؛ىلاعت لاق 21
 .[(160 376+ : جراعملا

 «اررتك َنرلأ ردصتأ ٌةَصِحَس ب اد ُنَحْلآ دعوا َبَرثآو» : ىلاعت لاقو - ب
 .[3ا/ :ءايبنألا ةروس]

 .[47 :ميرم ةروس] © يهني قَمِلإَم ْنَع تأ ٌبِارأل :ىلاعت لاقو - ج

 :ةيشاغلا ةروس] 4 مُباَسِح ادع َّنِإ مث 69 مجبايإ آن َّنإ9# :ىلاعت لاقو -د
 "١[. "و

 ١[. :نياغتلا ةروس] 4 ٌريِدق وَ لك لَ َرْمَودَحْلا هلو كلما هل : ىلاعت لاقو -ه
 : يّرعملا ءالعلا وبأ لاقو -و
 داش م رع الو كاب حوت يداقتعاو يتّلم )يف ٍدْجُم ريغ

 :(هبئان وأ لعافلا ىلع لعفلا) هيلإ دنسملا ىلع يلعفلا دنسملا ميدقت - ؟

0) 

00 

0 

 ةروس] © سائلا أ َتَبَسَك اَمِب ٍرْحْبأو ربل يف ُداَنْلا رهظ» :ىلاعت لاق -أ
 .(5؟ :مورلا

 جذامنلل انكرتو ءامهنيب انعمج اذهلو ءريخأت هّلباقي :مالكلا نم ٍةلَضك يف وأ ٍنُكر يف ميدقت لك
 .رخخأت امو مّدقت ام حيضرت ةلثمالاو

 .دقتعملاو بهذملا :ةلملا
 . ءانغلاو ديرغتلا : مثرتلا
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 .[14 :ىروشلا] 4 هدو دم هلم ُهَّنأ هآَض ْوَْول : ىلاعت لاقو - ب

 اهفسون 6 « َنوركتم مَ ْمُهَو رهفرعف هيلع اوُلَخَدَف تسوي ٌةوخِإ ةجبو» :ىلاعت لاقو - ج

 .[ة4 :فسوي ةروس]
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 ٠١[. :أبنلا ةروس] © اوبَأ َتاَكَخ كتل ٍتَسِيْفَو» :ىلاعت لاقو د

 4[ دس "" كلتلاو كبر هي (2) (5 "06 ُشيرألا قم اًإ آلعا» : ىلاعت لاقو  ه
 .[؟؟ 7١ :رجفلا ةروس]

 : يفوش دمحأ لاق -و

 "يب ءارقفلاب ُهللا ةارأ

 :ّيلعفلا ٍدنْسُملا ىلع هيلإ دنسملا مّدقت - '"“
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 ٍذَكْلا وما لع تروُلوُفَيَو 9 : ىلاعت لاق -أ
- 

 «9بابتراوًأَب حم ماعنألابو

 مهو ب [/4 :نارمع لآ ةروس] © َتروُمَكْدَي ُْهَو ب

 4٠[ :نارمع لآ ةروس] 4 كي ام ُلَصْنَي هدأ كد 5 : ىلاعت لاقو - ب
 :صصقلا ةروس] © ِِواَبِع نم ُهآَمَي نَمِل قرأ سبي َهّلْلا» :ىلاعت لاقو - ج
 .ا 47

 ةروس] 274 واستحتلاب مكرم رقما 2 ٌنطيْكلاط :ىلاعت لاقو د

 .[7؟54 :ةرقبلا

 .؟. . تاثيسلاو تاتسحلا ٌبتك هللا ّنِإ) :(45) هللا لوسر لاقو  ه

 : يبنتملا بيطلا وبأ لاقو لوو

 عيخني سانلا اذه رثكأب يريَغ

 .ُترْمُد . ضعب ىلع اهّضعب ْتَمُِه :ُتْكُذ
 .ةكلالملا :ِكلَْملا

 .ناسحإلاو ريخملا :ّربلا
 . ةياعرلاو ةيبرتلا : بابئرالإ
 .ةمئآلا ةيصعملا :ءاشْمُفلا
 .اوئيج دف :ناعجشلاك اًودَب :اوعجش

 ىنآ حش اوُندح وأ اونّبَج اولئاق نإ



 :'''لعفلا تالومعم مّدقت -

 ١4[. :ماعنألا ةروس] ")4 يو دي ها َريَمْأ لقال : ىلاعت لاق -أ

 ميقا الو مكحرصت َنوُعيِطَتسي ال .ونود نم ٌنوُعَرَب َنيِدْلَو» :ىلاعت لاقو - ب

 .[1817 :فارعألا ةروس] 4 تروُرصي
 0 4 ماما ل ”ناريذلا نم نوم ماوس رهاب اًمَنُم ٠ :سلاشتت لاقو ِج

 .[ا/ :رمقلا ةروس]

 .[96 :ءاسنلا ةروس] 2204 يدلك ُهَمأ َدَمَو الَول :ىلاعت لاقو -د

 : مورسلا ةروس] 4 بِ "نيم مجود رص سائلا سم اًِإَول : ىلاعتت لاقو -ه
 ل[

 : رعاشلا لاق -و

 00 منت : أ ا . : ير ّى ا ىلإ ل : 1 : 7

 : درب نب راشب ٌلاقو -ز

 ْهبِسانُت *”ماقملا يف ايانملا ٌنأك يبحاص ُتْلَحَرت ْنِإ "'ايانملا فاخي
 : يفوش دمحأ لاقو -ع

 6000ه 5 د لإ ل ا هرادقأ رق ضْرألا ىقو
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 راجلاو فرظلا كلذكو ؛ءلاحلاو «ليعافملا نم هريغو هب لوعفملا :لعفلا تالومعمب دصق

 ىلع وأ هسفن َيلعفلا لماعلا ىلع لومعملا ٌميدقت نوكيو . .لعفلاب ٍناقلعتي امدنع رورجملاو
 .امهيلع امّدقم ٌلعغلا ىقبيو ءهلعاف

 .ًاريصن :أايلو
 .روبقلا :ثادجألا

 . باوثلاو ريخلا :ىنسُحلا
 .نيثجتلم نيعجار : نيسينُم

 .ثرملا :ايانملا

 .ليحرلا دض «رارقتسالاو ةماقإلا : ماقملا

 .هدابغو هئاقولخمب فيلعللا وهو «هتاحبم هللا نع ةيانتك :ءامسلا بىفيطل

 )٠١( ىلاعتو هناحبس هللا وهو ؛ةمحرلا غلاب اهمحار :اهئامححر .
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 :هفيرعت -أ

 زواجعتي مل هنأ انّيننع ءاذك ىلع ُهَسْفْن رَصَق» انْلُق اذإو . ٌسْبحلا وُه َةْعّل ُرْضَقلا
 صيصخت وهف يغالبلا حلطصملاب رصقلا اًمأ .هاوس ىلإ عمطي ملو هريغ ىلإ ةيشلا
 يغالبلا ديكأتلا ليبق نم اذهو اهزواجُي نأ نود اهيلع اهرصقو ةنّيعم ةفصب ٍفوصوم
 .هعاونأ نم مون وه وأ

 دقف ةقتشملا ءامسألا نم ًامسا وأ توعنلا نم أتعن ةفصلا نوكت نأ طرتْشُي الو

 اذهب ينعتل . هّبحاص ُمُهني ُمْلِعلا امَّنإ :لوقت نأك هيلع ًاروصقم ٌنوكي نأ ٌلعفلا حلصي

 َمْلِعلا ٌنأكف ءهعفن يف ىراجُي ال هّنِإ ىتح هبحاصل عفنلا ديدش ّمْلِعلا نأ :لوقلا

 نع لوقن راصتخالابو .(عفني) لعِفلا لالخ نم هيلع ٌروصقم عفنلاو ٌروصقم

 ٌبرض وهو ؛ِلْحِف وأ ٍةفص نم رخآب ءيش صيصخت ٌديفي يغالب بولسأ :رصقلا
 . يوحنلا ىنعملاب ال ّيغالبلا ىنعملاب ربخلل ديكوتلا نم

 . ؟اهيناعم ٌمهفن فيكف رضَقلا اهيف َمِدْحُتسا ٍةغيلب ٍتارابع ضعب انيذل ْنكتل
 . هللا الإ هلإ ال

 لوس الإ دمج اما

 .هناسلو هبلق : هْيرَكْضَأِب ُءرملا امْنِإ -

 ؛ُهَّدْحَو هلل ناصلاخ سيدقتلاو ةّيهولألا نأ ؛تارابعلا هذه نم حضاولا ىنعملا
 نأو ؛هناحبس هللا اهب هثعب يتلا ةلاسرلا هتافص صخأ (56) هللا دبع نب ًادّمحم نأو

 ٍرابتعا نود نم كلذو ناسللاو بلقلا امهو ءاضعأ نم هيف ام رغصأب ساقُي ناسنإلا
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 . سأر ىلإ مدق نم ىرخألا ءاضعألل

 : رضَقلا افرط - ب
 توعنملاو «ةفصلاو فوصوملاك نيفرط ٌسْملتن ًأرضَق يوتحت ٍةلمج لك يف

 ىلع يوتحت رصقلا) ةلمجف .بارعإلا ثيح نم ال ةلالدلا ثيح نم تعنلاو

 زّيمن نأ انئيلع بعصي الو .هيلع روصقملاو روصقملا امهو امِهْنَع ىنغ ال نّيَفرط

 حّلصَي قتشم مسا اهظفل ٌةفِص هرابتعاب هيلع روصقملاو ًافوصوم هرابتعاب روصقملا

 وأ ةفصلا ةباثمب نوكير ءروصقملا هيلع رَصْفُي لاعفألا نم ٌلْعِف وأ هب فْضوَلل

 روصقملا ىلإ اهيف ُريشن ةلثمألا نم ًاددع ٌقوسن حضاو ٍديدحت ليبس يفو .تعنلا
 روضقملاو روضقملا نيب ةقالعلا ةعيبط ةلفمألا لالخ نم كَردتل هيلغ روضقملا ىلإ
 .ةغالبلاو يناعملا ةهج نم رصقلا ةلمجل ئساسألا بيكرتلا نع ًالضف هيلع

 .هيلع روصقم مث ٌروصقم :َدِجُْملا آلإ زوفي ال ١

 .هيلع ٌروصقم مث روصقم :ٌحافك ًةايحلا امنإ -

 .روصقم مث هيلع روصقم : ٌةحار ال ٌةّقشم ًةايحلا - ٠١

 .هيلع ٌروصقم مث روصقم :ٌرِمثُم لب ٌعئاض ٌدهَجلا ام  ؛

 .هيلع ٌروصقم مث روصقم :ُمومذم ْنكل ٌدومحم ٌربكتلا ام 6

 .روصقم مث هيلع روصقم :؛ سائلا ينْثُي عضاوتملا ىلع - ١

 : يلي امك صيصختلا عم ةقباسلا تارابعلا ىنعم ٌءالجو

 ,ًارضخ ٌدِجُملل ُرْوَقلا ١

 ١ - .الإ سيل حافك ةايحلا .

 .اهيف ةحار ال ةّقشم ضحم ٌةايحلا *' 

 , ةلاحم ال ٌرمثم دْهَجلا - :
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 .ًامتح ٌمومذم ربكتلا ©

 .هاوس ىلع سيلو عضاوتملا ىلع سانلا هانث - 5

 ٌدحأو هيلع روصقملاو روصقملا امه نيفرط رصقلا ةلمج يف نأ جتنتسن اذكهو

 هلهو ءرخآلا ىلع امهدحأ رصت ًافوصرم ْحّْلْصَي رخآلاو «ًٌةفص ٌحلْضَي نيفرطلا
 : ةلثمأ

 . ٌرعاش لإ ؟'0ُناَسَح ام

 . ةيرعاشلاب فوصوم «روصقم : ناسخ

 . ملكتملا ءاعّداب ناّسحل ةديحو ةفص «هيلع روصقم :رعاش

 . يبنُملا الإ ٌرعاشلا ام

 . صخش ىلع ةروصقم ؛ةغص :رعاشلا

 . ملكتملا ءاعّداب ةيرعاشلاب درفنا «هيلع ٌروصقم : يبنتملا

 .رّمّصلا يف آلإ َمْلِع ال

 .رْغَصلا نمز اهل صصخ «ةفص ؛روصقم : ملع

 .مّلكتملا ءاعذاب ًارصح مّلعتلا نمز وهف «هيلع ٌروصقم :رّهّصلا يف
 .ٌرون ُملِعلا امنإ

 .اهدححو ةرائتسالاب فوصوم وأ ءروصقم :ُملِعْلا

 .تافصلا رئاس نود نم ملعلا اهب صتخا ةفص ؛هيلع روصقم :ٌرون

 : ةماسقأ - ج

 : نيرابتعاب رصقلا بولسأ مسقني
 . (هيلع روصقملاو روصقملا) نيفرطلا رابتعاب : لوألا

 مث ؛ةنساسغلا كولمل ًاحاذم ًارعاش ناك ءيراصنألا تباث نب ناّسح رماشلا هب دصُق :ناسح )١(
 .ه04 يفوت .هناسلب .مالسإلا عم دهاجو (4إ) لوسرلا حدمف مالسإلا ىلإ ىدتها

 ا



 يتلا ةاعذملا وأ ةيفاضإلا ةقيقحلا وأ ةئباثلا ةقيقحلا رابتعاب : يناثلا

 .زاجملاب هبشأ بولسأب غيلبلا ملكتملا اهيعّذي
 :نامسِق رصقلا :لّوألا رابتعالا

 . يلع الإ ٌسراف ال :اهُلاثمو فوصوم ىلع ٍةفص رصق أ
 . ٌسِراف الإ يلع ام :اهّلاثمو ةفص ىلع ٍفوصْوَم رصق - ب
 : يناثلا رابتعالا

 عقاولا قباطت ةقيقح هيلع روصقملاب ٌروصقملا ٌصتْخي ةيفو :يقيقح رصق أ
 :هريغ ىلإ هاذعتت الو

 . هللا الإ هلإ ال : هلاثمو

 ءيش ىلإ ةفاضإلا بسحب هيف صاصتخالا ناك ام وهو : يفاضإ رصق - ب
 .هيأر وأ مّلكتملا ةيؤر قفو ِنيَعُم

 .رَّمُع الإ ٌلداع ال : هلاثمو

 :اهنم ٍتاياغ ىفاضإلا ٌرصقلا ققحيو

 .ٌبارت الإ لاملا ام :(ىنعملا بلق) بلك رصق - ١

 .كوخأ ألإ اذه ام :نييعت ٌرصق - ١

 .فيشلاب الإ رض ال :دارفإ ٌرْصْق - '"
 .ينذأب الإ كئيأر ام : ةطلاغم ٌرْصَق - ؛

 .قدٌّصلاب الإ ةاجن ال :ةظعوم رصق 6

 . قايّسلا نم فرعت ىرخأ ضارغأ 5

 : ِصّقلا قرط د

 ةروركم ةداعتسم اهنم ةفئاط تناكو .ىّتش ًاقرط رصقلا بولسأ يف ُاغلبلا ّعِبْنا

 لقأ ىرْخُأ ةفئاط اهنم تناكو ءرصقلل ةيساسأ قرط اهْنَأ ىلع ثدمّتعا ةروهشمو

 موده



 رصقلا قرط نوكتل ًاقاحلإ اهب اهقحلن اننكلو ىلوألا ةفئاطلا نم ًالامعتساو ًادورو

 ,ةّيساسألا رْضَقلا قرط ١

 .ةقحلملا ٍرْضَقلا قرط - ”

 . دهاوشلاو ةلثمألاب حاضيإلا عم اثحب امُهنم لكل ٌدرفنسو

 :ةيساسألا رصقلا قرط ١

 : يهو اهّلامعتسا َبَلُع ًاعبرأ اهيف دجن
 0 . ىوس « ريغ ءألإ) هتاودأ وأ ءانخسالا عم ''7يفنلاب رصقلا لأ

 .امّنِإ ب رصقلا - ب

 . (نكل .لب 2ال) : فطعلا تاودأ ضعبي رْضُقلا جا

 ١- ءانتسالا عم يفنلاب رصقلا :

 ناك اذإف .ئيفنملا عرفملا ءاتثتسالا ةلمج وهو .رصحلا وه وحنلا ةغلب رصقلا

 يف «ألإ) تناك «يفنب ةقوبسم ةلمجلا تناكو «ألإ لبق دوجوم ريغ هنم ىنثتسملا

 تصّصختو «ءانثتسالا ىلع اهدعب مسالا بصنت ملو. ءرصح ةادأ ةلاحلا هذه

 :انلوقك ءرصقلاب وأ رضحلاب

 .دِجُملا الإ ّزاف ام

 انلق دق اننأكو فوصوملا ىلع ةفصلا انرصق وأ دجملا ىلع زوفلا انرصق انه

 الإ نأكو «بارعإلا نم هلحم يف لإ دعب مسالا ٌعقّيو (هاوس نرد ًاّقح ٌزئاف ّدجملا)

 .ةلمجلا هذه يف هيلإ دنسُم وأ لعاف دجملاف «ةدوجوم ريغ

 .اَدِجُم ألإ نكت ال :وحن .يفنلا ناكم يهكلا ٌحلصي )١(

 ضم



 :رعاشلا لاق

 مالك ضْخَم ٌلاعفألا ٍتداع اذإ ٌةفارخ الإ باسحألاب ُرْحُفلا امو

 (خفلا) :(لعفلا نم الخ اذإ ةفارخ رخفلا) :تيبلا ىنعم نومضم ؛انه

 ةادأ عم يفنلا ةقيرطب ؛ةّيرصق ةلمجلاف ةفصو فوصوم :نافرط .هيلع روصقم

 .(الإ) يه يتلا ءانثتسالا

 :امنإ ب رصقلا - ب

 ةدئازلا فورحلا نم يهو (ام) اهتقحل اذإف ,ةدّكؤملا فورحلا نيب (ّنإ) انفرع

 نم (يناعملا ملع) ةغالب يف دعت ةدئازلا فورحلا نأل ًاديكأت ديكأتلا تداز

 (ْنِإ) صاصتخا يِمْلُي خسانلا فرحلا (ّْنإ) ىلع ةدئازلا (ام) لوخدو .تادكؤملا

 لخدت امك ةيمسالا ةلمجلا ىلع لخدت (امّنِإ)ب اذإف ةّيمسالا ةلمجلا ىلع لوخدلاب

 : ةّيلعفلا ةلمجلا ىلع

 . ِهْنْفِل ّنقتم ُنافلا امن

 يف نيينعُم (امْنِإ) ةادألا تدافأ دقو ةدوهعملا رْضَّقلا بيلاسأ نم بولسأ اذه

 .رْصَّقلاو ديكأتلا :امهو دحاو نأ

 اذإف ؛هيلع روصقملا ْمث روصقملا اهدعب يتأب ْنَأ (امْنإ) يف ةيغالبلا ةدعاقلاو
 .هيلع ًاروصقم (يبنتملاو) ًاروصقم (رعاشلا) تّددَع .ُيبنتملا ٌرعاشلا امّنِإ :ٌتلق

 ًاروصقم (هُرْغِش)و ءاروصقم (يتبجعُي) ٌتددَع .ُهرْعِش ينبجعي امْنِإ :تلق اذإو

 . . هيلع

 : (ْنكل لب ,ال) فطعلا فورحبي رصقلا - جا

 . يفنلا ىنعم ديفي وهو عباتو عوبتم نيب فطعلا فورح نم دحاو (ال) فرحلا ١

 رصقلاو ديكوتلا نم ٌُبرض وه هيلع قفتملا وأ دوهعملا فلاخي ام يفن نأ ىلع
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 :تلق اذإف

 .رعاش ال ذدئاق نيدلا حالص

 تناكو هيلع روصقملا وهو رْضَقلا يف ًافرط (نيدلا حالص) لوألا مسالا ناك

 ةفص ديكوت وه ماعلا نومضملاو .روصقملا وهو رخآ ًافرط هب ةقصاللا ةيلاتلا ةفصلا

 .نيدلا حالص ةّيصخش ىلع اهرصق وأ اهرصحو دئاقلا

 اهانعم نأو «عباتو عوبتم نيب طع فرح (ْلَب) نأ فورعملا :ْلَب ب رصقلا ١

 رخآ ىنعم تيبثتو ءاهلبق ىئعم ءاغلإ اهانعم بارضإ ةملكو .بارضإلا ٌديفي
 اذهو ؛ّسصألا هنأ دقتعي ام ىلإ أطخلا نع لودعلا وه بارضإلاف .اهدعب

 :لاثملا اذه يف امك ديكوتلاو رّضقلا نم ٌبرض هيف هسفن لودعلا

 .دئاق لب ًارعاش نيدلا ٌُحالص َسِيَل

 هيلع تزرصقو «ةّيرعاشلا ةفص َتيفنو «نيدلا حالصل ةدايقلا ةفص تدكأ انّهف

 ةملكو ءٌأاروصقم (نيدلا حالص) مسا عقو دقو . ىلوألا نود نم ةيناثلا ةفصلا

 سيلو ءٌّدئاق كش ال  نيدلا ٌحالص :ماعلا ىنعملا ةلالدو .هيلع ًاروصقم (دئاق)
 .ًارعاش

 فطع فرح اهنأب (نكل) نم ةففْحملا (ْنكَل) فرعت :(ْنكل) ب ُرْضَقلا -*

 .ْنكل لبق أطخ وأ ٌنظ نم ردب ام حميحصت وه كاردتسالا ىئعمر .كاردتساو

 عقيو «(ٌنكل) دعب هيلع روصقملا عقي يفنب ةقوبسملا ةيكاردتسالا ةلمجلا يفو

 " :لاثم اذهو . يفنلا ةادأ دعب روصقملا

 . ةفيلخ ْنكل ًارعاش ٌةيواعُم سيل

 ىنعم دجن كلذ عمو .هيلع ٌروصقم (ةفيلخ)و «روصقم (ةيواعم) ؛انه

 لخدي «لعفلاب هبشم فرح ةلاحلا هله يف يهو ةففخملا ريغ (ّنكل) يف كاردتسالا

 رَصقلا لوصح نكميو يناثلا عفريو لوألا بصنيف ةيمضسالا ةلمجلا ىلع

 :الثم لوقنف ؛اهلامعتساب

 "م



 , ةفيلخ هّنكل ًارعاش ٌةيواعم سيل

 ةلمجلا يف انيأر امك ًامامت «هيلع روصقم (ةفيلخ)و روصقم (ةيواعم) ؛انُه

 . ىلوألا

 : رمخأتلا هّقح ام ميدقتب رصقلا - د

 ميدقتلا نأ انيأر دقو ةّيساسألا رصقلا بيلاسأ نم عبارلا ٌبولسألا وه اذه
 :أدبملا ثيح نمو .ةّيبرعلا ةغالبلا يف يناعملا ملع باوبأ نم ٌعساو باب ريخأتلاو

 رظن ةهجو نم اذه هنع رخأت امل ةبسنلاب مّدقت ام ةيّمهأ يلعي «ءيش ٌميدقت نإ

 مالكلا ةمءالم هيلإ يحوت امك دّكؤيو صّصخُْيو رّصْنَي يذلا لقألا ىلع ملكتملا

 :هِسلجم نم دحأل مّلكتملا لاق ولف .لاحلا ىضتقمل

 .ُدِصقَأ كا

 انأ :ٍرْضَق الب :هل لاقل الإو ءهدّكأو بطاخملا ىلع ُهَدصق رصق دقلف
 .دوصقملا ّتنأ وأ .كدصقأ

 :رخحآ ٍلاثم يف انلق ولو

 .ٌعيبرلا ليمج

 :انلُق اننأكو رضٌقلا نم ٌبرصض ميدقتلا اذه يف ناك ءأدتبملا ىلع ربخلا ميدقتب

 . .عيبرلا الإ لوصفلا نيب ليمج ال :انلق وأ .ليمج عيبرلا امن

 ؛انه .ًايناث روصقملاو «َالَوأ هيلع روصقملا يتأي ريخأتلا هقحح ام ميدقت يف

 (ءانثتسالا عم يفنلا) ةقيرط ٌفالخ اذهو .روصقم (ُميِبرلا)و .هيلع ٌروصقم (ٌليمج)

 .ًايناث هيلع روصفملاو ءألوأ روصقملا يتأي ثيح

 :ةقحلُملا رصقلا قرط " 

 دق «نيفرط نْيَب نوكي صيصختلا اذهو «صيصختلا نم عون انفرع امك ُرِضَقلا

 دج عساو باب صيصختلا اذه لثمو .ةلمج هبش وأ ًالْمِف وأ اهنمأ :امهدحأ نوكي
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 رصقلا قرط) هنأ ىلع هانركذ ام رركتو اهنم رهثتشا ءاَذج ةديدع هبيلاسأو

 يعذن نأ نود ءاهل ليثمتلا عم اهددع رصقلل ىرخأ قرط طقتلن امنيب ؛(ةّيساسألا

 :ةقحلملا قرطلا هذه نمو .هبيلاسأو ٍرْضَقلا قرط اهب انيضقتسا اننأ

 سيل ؛هدرفمب ءهدحو :لاثمأ نم :صيصختلاو رصقلا ديفت ظافلأ مادختسإ ١

 : وحن ..الإ

 . تنأ الإ ينبجعي ال : يرصق ٍلولدمب . ينبجعت - كْدَحَو - تنأ

 :وحن « صيصختلا ةياغل طيقفتلا مادختسا  ؟

 .ٌتنأ آلإ ٌفراع ام :يرصق لولدمب .كبجاو ٌفرعت  طقف  تنأ

 :وحن «لصفلا ريمض مادختسا - "*

 . هللا الإ قزار ال : يرصق ٍلولدمب .قزارلا 0'2 وه هللا

 :وحن هِدرْفُم وأ ةلمج هبش وأ ٍةلمجب ضارتعالا مادختسا 4

 . (ةلمجب ضارتعالا) :ٌبوبحم  تملخأ اذإ - تنأ

 .(رورجمو راج ةلمج هبشب ضارتعالا) : ٌبوبحم - كصالخإب  َتنأ

 .(فرظ ةلمج هبشب ضارتعالا) :ٌبوبحم  كتناكم ٌقْوْف - َتنَأ

 .(لاح درفمب ضارتعالا) :ًايناوتُم ٌكْنِم ٌديخ  ًادهتجم  َتْنَأ

 :ليبق نم «هجئاتنتسا ُبُعْضَي ال ءيرصق ٌلولدم مّدقت امم ٍةلمج ّلكلو
 . كل ريح كّداهتجا امنإ . .ٌبوبحم كّصالخإ امنإ

 : هِقرطو رصقلا ةغالب  ه

 نأ اقباس انفرع دقو ربخلا ديكوت بيلاسأ نم ًابولسأ رصقلاب صيصختلا ُدَعُب
 يف ربخلا بّرضأ يه هذهو ؛يراكنإ ىلإ ّيبلط ىلإ يئادتبا نم ربخلا لقني ديكوتلا

 تعنلا سابتلا نمأل نيتفرعملا ربخلاو ادتبملا نيب لصفيو ؛بارعإلا نم هل لحم ال لصفلا ريمض )١(

 . ربخلاب



 لوقن لاثملاب حيضوتلا ليبس ىلعو . .يناعملا ملع نم (ءاشنإلاو ربخلا) عوضوم
 .سراف تنأ امنإ :لوقنو «ٌسراف تنأ :مهدحأل

 :باوجلا نوكيس ؟بطاخملا ةّيسورف ىلع ديكأتلا يف ىوقألا امهْيَأ لءاستنو
 .رصقلا ىلع ةلمتشملا ةيناثلا ةرابعلا اه

 ةقيرط «اهاوقأ ُدَعُت ؛ريثأتلاو ةغالبلا نم ِكاجرد رصقلا ٍقرطل نإ كلذ عمو
 كاردتسالاو يفنلا ةقيرط اهيلت (امْنِإ)ب رصقلا ةقيرط اهيلت ءءانثتسالا عم يفنلا

 اذهلو .(ريخأتلا هقح ام ميدقت) ةقيرط كلذ دعب ينأتو (نكل «لب ءال) فورحلاب

 ةلثمألا لّمأت ّنإو .يغالبلا قوذتلا بابرأو «ةغالبلا ءاملع ىدل هرربي ام مكحلا

 ىلع ٍةقيرط ميدقت مهفنل ربكأ ةصرف انيطعي «يتأيس اممو ؛مّدقت امم دهاوشلاو
 . ىرخأ

 : هِقّرَطو رضَقلا نم جذامن -و

 :نارمع لآ ةروس] © . . للا هَِبَق نم ْتَلَح َدَم ٌلوُسَر الإ ٌدَئَحُت اًمْو» :ىلاعت لاق - ١
 ١4[.

 .[اا/ :لحنلا ةروس] 4 . . ٍرَسصِبلا حلك الإ َةَماَتلَأ ٌرَتَأ آَمْو9 :ىلاعت لاقو - ؟

 .[؟8 :رطاف ةروس] © ًاوملمْلا رابع نم َهََأ ىَتْخي اًمّنِإ8 :ىلاعت لاقو - "

 .[4 :دعرلا ةروس] # ُباَسِْلا امو علبلا َكِيلع انَف» :ىلاعت لاقو - 5

 .«قالخألا راكم َمُمنأل ُتْدعُب امْنإ» :قك هللا ٌلوسر لاقو  ه

 ١ .هوبنتجاف هنع ْمُكْيَهَن اما : 988: هللا ٌلوّسر لاقو . «

 :ًاحدام رعاشلا لاقو -
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 اناكًكلاوُنلا َرْحَبْنُكَبْلْالل هدوجل ليف ٌُرخَبلا الإ ٌستنأ امو



 : ؟*”ةععملا نب هللادُبَع لاقو 4

 يضقنت َفّوَس ةَذم ألإ شيعلا امو

 :يبنتملا بطلا وبأ لاقو 4

 لوزن يلايللاو ٌتنأ ٌلحار
 : ُحدْمَي دم نبا لاقو- ١٠

 ْمَسَُمُم سانلا عيمج يف هفورْعَم

 :ءاجهلا يف ٌرعاشلا لاقو- ١

 ْمُهثَرِم َّتلأ لب مهّبلعُت تنأام

 :ّىَّرعملا ٍءالعلا وبأ لاقو- 7

 لعاف انأامٍدجملا ليبس يفالأ

 :ًاحدام ُدعاشلا لاقو_- ١

 هب َتْرِكُذ دوج يف  كدحَو  كارأ

 :موق حدم يف رعاشلا لاقو- 14

 ةافايت يطأ انه 3وفْورب انو

 : "”يرماعلا ةعيبر نب ُديبل لاقو- 6

 هئْرَضو ٍباهشلاكألا ءْرَملا امو

 ِكِلاه ُنِباو كلاه الإ َلاملا امو

 ليوطلا هةاقبلاكبةِضُمَو

 بضتلا ١ نيادلا ينج يت دعجت

 ؟)لِئانو ٌمْرَحَو ُمادقإو ٌفافع

 هانْعَم تلأ ظفل ُدوجلاامنإو

 ""للحلاك نافرملاو ٍدْمَحلا نمألإ

 ٌعِطاس ٌوُهْدِإَدْعَب ًادامر '*”روَحي

 .ه1767 ماع لن «عيدبلا» باتك بحاص ؛«ةفيلخ نباو يسابع رعاش (8)

 ماع يفوت .رخاسلا ءهاجهلاب رهتشا رعشلا ريزغ يسابع رعاش سيجرج نب سابعلا نب يلع (**)
 .ىهارما*

 . ءاطعلا :لئانلا )١(

 . .نيمثلا مخفلا برثلا يهو ءَةَلُخ عمج :للُحلا (؟)
 ىلاوح يفوت .رعشلا لون نع ملقأف مالسإلا يف لخد تاقلعملا باحصأ نم يلهاج ٌرعاش (9)

 .شه' و

 . لوعستي :زروحي 0(



 لْصَّولاو لضقفلا 5

 :ةمذقم ١-

 نيب فطعلل ٍتاودأ كلانه نأ ءوحنلا ملع يف عباوتلل انتسارد نم انفرع

 ىنعم ديفت بارعإلا نم هل لحم ال افرح اهيوك مغر ٍةادأ لكو ؛عباتلاو عوبتملا

 فطعلا واو تناك كلذلو ؛ديدحت الب عْمَجلا قلطم ديفت اهنإف واولا الإ ًاضاخ

 نيب لصولا يضتقت ةقالع تدجو املك لمججلا نيب لصولل ةيفطعلا تاودألا ملصأ

 ءاهسفن ةغالبلا دس وه لب ًالْهَس أرمأ سيل ةقالعلا هذه ٌكاردإ ّنأ ىلع .نيتلمج
 .يناعملا ملع ثاحبأ نم نأشلا ليلج ثحب وهو

 :ميدقلا يف ةغالبلاو وحنلاو ةغللا تاالاجر دحأ وهو يسرافلا يلع وبأ لِئَس

 يبأ نب ةيواعم نب ديزي ناكو .«لصولا نم لصفلا ةفرعم يه: :باجأف ؟ةغالبلا ام

 .«نخْللا نم ًابْيَع دشأ هّنإف ُالَْضَو لْصَملا اولعجت نأ ْمُكاَّيِإ) :لوقي نايفس

 رخاوأ يف بارعإلا ٍتاكرح طبض يف أطخلا وه (ّنَحّللا) نأ انفرع اذإو
 ىلع هريثأت يف (لصولاو ٍلْصَقلا) عوضوم ةيمهأ انكرذأ «لمججلا نمض تاملكلا
 ٍةغالب يف لصفلاو لصولا ّنطاوم فرعنل انعبّسشي اًمم اذهو .اهتحاصفو َةْغللا ٍةَْحِص

 .يناعملا ملع

 : لصولا فيرعت - ب
 ءوصسو سايتلالا نمأل وأ امهنيب ةقالعل امإ نيتلمج نيب فطعلا وأو مادختسا وه

 ىلع كئحي ام دجت (ًابيرق ٌدوعيس .كوبأ رفاس) :مهدحأل لوقت امدنعف . مهفلا

 "م



 نوكيف رفاسملل ةعقوتملا ةدوعلاو رفْسلا نيب ةقيثولا ةقالعلل نيتلمجلا نيب لصولا

 يف يه يتلا واولاب لصولا اذهف ةًابيرق ٌدوعيسو ؛كوبأ رفاس» :كلوق لوقلا غلبأ
 ةفلؤملا ةرابعلا يقش نيب ةلصلا مكحيل ًابوجو ٌّيرورض ُلْصَو فطعلا واو لصألا

 . نيتلمج نم

 :ربخلاب عمَس ْنَم كلأس ولو

 ؟كوبأ داع له

 ةمالسلاب ةدوعلاب كيبأل ءاعدلا بحت ثنك ولو ال فرحلاب ًابْلَس ٌباوجلا ناكو

 . . !؟(ةمالّسلاب ُهَللا هداعأ ءال) لاؤسلا نع باوجلا يف لوقت لهف

 لصفلا َبَجو آلإو ُهَل ءاعد سيلو كيبأ ىلع ةاعد ٌعومسملا َكُباوج نوكيس

 لاؤسلا نع باوجلا يف لوقتل واولاب ةيئاعدلا ةلمجلا نيبو (ال) يفنلا فرح نيب

 .ًابوجُو لْصَولا وه اذهو .«ةمالّسلاب.ُهَللا هّداعأو ءال) ؟كوبأ داع له :قباسلا

 : لضَفلا فيرعت - جا

 نيب فطعلا يف (واولا) نع ءانغتسالاب ُنوكيو لولا ّدض وه لْصُفملا
 ةديدع لصولا موزل مدع ثتالاحو .ًايغالب لصؤولا موزل مدعل كلذو .نيتلمجلا

 وأ ةيئاشنإ ةيناثلاو ةّيربخ امهادحإ ناتلمج ىلاوتت نأ اهتلئمأ نمو .دْعَب اميف اهفرعنس
 : نيلاثملا نيذه يف وه امك سكعلا

 .(ماشنإ مث ربخ) :كعم ةلّظِملا ذخح .ٌُدطملا ٌلزن

 . (ربخ مث ءاشنإ) : كّرظتنأ ينِإ ؟ينبحصت له

 ًاببس دعي ءاشنإلاو ربخلا ثيح نم نيتبقاعتملا نيتلمجلا نيب فالتخالا اذه

 عوضوم ىلإ ةدوعلا نم انل دب الو .تيأر امك ةرابعلا يّقش نيب لصفلل ًاهيجو

 هنأل لصولاو لصفلا عوضوم يف لوخدلا لبق يئاعملا ملع يف (ءاشنإلاو ربخلا)

 .ءاشنإلاو ربخلاب قلعم هْبِش
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 : لصولا عضاوم د

 : يلي امب ابوجو لصولا ةدعاق زجون

 : عضاوم ةئالث يف نيتلمجلا نيب لصولا بجي

 .يبارعإلا مكحلا يف امُهُكارْشِإ دصُق اذإ :ًالؤأ

 لضْفلل عاد نود «ةّماث ٌةبسانم امُهَنْيَب ثئاكو ًءاشنإ وأ أربخ اتقفثا اذإ :ًاينا

 وأ دوصقملا فالخ ىلإ امهنيب لضُفلا ىّدأو «ًءاشنإو ًاربخ اتفلتخا اذإ :ًاثلاث

 .ِهَذِض
 .حاضيإلل ةيرورضلا دهاوشلاو ةلثمألا عم دعاوقلا هذه حرش لوانتنو

 : يبارعإلا مكحلا يف نيتكرتشملا نيتلمجلا لاصتا :ًالْوأ

 . ٌقرترال ُبمثأو ٌدِكأ انأ :ٌلئاق لاق ول
 ةلمج اهتعبتو (انأ) أدتبملل ًاربخ ْتَعْقَو (ٌدِكأ) ةلمج نأ انيلع ًايفاخ نكي مل

 يفف .َقزّرلا لجأ نم بعتلا يهو ؛ةدحاو امهنيب ةبسانملاو ؛ عفر لحم يف (ُبعنأ)
 ركب يبأ لوق كلذ لئمو .واولاب نيتلمجلا نيب , لصولا بجي ةلاحلا هذه لثم

 ْمُكيلع ُتيْلُو ينإ « سانلا اهيأ» :ةفالخلا يلو امدنع هل ةبطخ لْوأ يف قيدّصلا

 ًةلمج اهتعبتو (ّنِإ) خسانلا فرحلل أربخ ؛تيّلُو» ٌهلمج ثعقو ؛ْمُكِرْيَخِب ُتْسَلو
 يف اهلثم يهف يبارعإلا مكحلا يف اهتقباس عم دحَتتو ةبسانملا يف دارملا يذؤت

 (ّرجو بصنو عفر) بارعإلا نم لحم نيتلمجلل نوكي نأ طرَتشُي الو . عفر لحم
 ًءادتبا ولو لصولا واو ةطاسوب عوبتمب عبات ةقالع يف ملكتملا امهكرشي نأ ّمهملاو

 .ُبذكلا هّرْكَأو ّقدّصلا ُبحأ :ٌلوقت نأك

 ْنُكي ملو «ةّمات ةبسانم امهنيب تناكو ؛ةءاشنإو ًاربخ ناتلمجلا تقفتا اذإ :ًاينا

 .لصولا بجي لاحلا هذه يف امهنيب لصفلا يضتقي ٌببس كانه

 ١7 :راطفنالا ةروس] © ٍميِمج ىتل راَُفْلا ّنِإَو 2 ربي ىنل رارنالا نإ :ىلاعت لاق
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 اذإ ريصملا بلقني نأ وهو «ركفلا يف بسانت امهئيب ناتّيربخ ناتلمج انه - ١4[.

 ال ذإ لصولا بجي انه .ًاميعن ٌراربألا يقل اذإ ًاميحج راجفلا ىقليف لمعلا بلقنا

 :ىلاعت هلوق لصولا مكح يف نيتيآلا نيتاه لثمو ءببس يأل لصفلل يعاد

 .[87 :ةبوتلا ةروس] © ابك اَسِلَو اي أْكَعْضِبَ»

 رمألا ىلع لمتشت امهنم لكف ءةءاشنإ اتقفاوت نيتلمجج نيب انهاه لصولا نأ الإ

 .ءاشنإلا نم وهو رمألا مالب

 ٌفالخ واولاب امهنيب لصفلا مهوأو ًءاشنإو اربخ ناتلمجلا تفلتخا اذإ :ًاثلاث

 نم ىلع ًاباوج كلوق يف امك ةلاحلا هذه يف لصولا بجو هّدض وأ دوصقملا

 :كّلأسي

 :(؟كٌدِعاسأ له)

 . . كيف هللا َكَرايَو ءال

 ىلإ بطاخملل ٍءاعد نم ىنعملا ٌبلقي لاثملا اذه يف واولاب لصولا ءاغلإ نإ

 ةجاح ال) ةيربخ ٌةلمُج رصتخت يتلا (ال) نيي واولاب لصولا بجو اذهلو .هيلع ءاعُد
 .ىئعم ٌةيئاشنإ ًاظفل ٌةيربخ يه يتلا ؛(كيف هللا كراب) :ةلمج نيبو (ةدعاسملل

 نع جرخ يذلا رمألا نم هنأكو «كيف هللا كرابّيْلَق» هريدقت يذلا ىنعملاب ةربعلاو

 . ءاعدلا ىلإ هانعم

 : لصُفلا عضاوم - ه

 ةدع يف لصفلا ُبِجَي امك اهانْفَرَع عضاوم يف نيتلمجلا نيب ُلْضَولا ُبجَي
 : يه عضاوملا هذهو اهلباقت عضاوم

 نم الدب ةيناثلا ةلمجلا نوكت نأك مات داحتا نيتلمجلا نيب نوكي نأ -أ
 .(لاصتالا لامك) ىّمست ةقالعلا هذهو اهل ًانايب وأ ًاديكوت وأ «ىلوألا

 ةححصلاب ةيانعلا حضوي اهل ٍنايبب اهتفدرأو «كتحّحصب نتعا :مهدحأل َتْلُق اذإف

 :لوقت نأك ؛ةلاحلا هذه يف لصفلا بجو «نوكت فيك
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 . .اهلمهت ال دّصتأ .كتّحصب نتعا

 «كتاممو كتايحو كقزرب لفكت «كب َلّمكت يذلا لأسا» :كريغل َتْلُق اذإو

 .امهنيب لصفلا بجوو ىلوألا ةلمجلل ليصفت لدب ةيناثلا ةلمجلا تناك

 ؛ةبلاطملاب هيلع لّهمت ءرِسْعُملا كاخأ ْلهمأ» :َتلُق اذإ «ةثلاث ةرابع يفو

 ظفل هيف رركت ىلوألل أيظفل ًاديكوت تءاج امهنم ةيناثلا نأل نيتلمجلا نيب تلصف
 . لهمتلاو لاهمإلا

 اذهلو نالصفنم امهنأكو دحاولا ىنعملا يأزج نيب لصولا ٌرُسْعَي اذكهو

 . لضّولا نع ىضتسي
 :©) َنرمَلَس اب ٌمّدَمأ َىِيَلأ اوُتَاَو» : ةميركلا ةبآلا يف ىلاعت هلوق ةئفلا هذه نمو

 ١17 *١77[. :ءارعشلا ةروس] © َنينَو مناي دم

 اذه ّضعب تركذ مث .َألَرَأ لكلا تلمش ؛ةيلدب ةفالع نيتلمجلا نيب ةقالعلاف
 .ٌلُك نم ضعب لدب اذهف .«نينبو ماعنأ) لكلا

 :رخفلا يف يبنتملا بيطلا يبأ لوق ةلمجل ةلمج نايب نمو

 ادشنم ٌرْهذلا حَّبْصَأ ًارغِش ُتلف اذإ يدئاصقٍةاوُر نم الإ ٌرْهَدلا امو

 . لضُفلا هيف بجي لاصّنا لامك :نيتلمجلا وأ نيرطشلا نيب انهف

 ىلإ ربخ نم مات فالتخا نيتلمجلا نيب نوكي نأ لصفلا ٍتابِجوُم نمو - ب
 لوق ُهّلاثمو (عاطقنالا ٌلامك) وه اذهو «ةبسانم امهنيب نوكت ألأو ٍءاشنإ
 :رعاشلا

 هبَعَتيضقنَي ال يذلا َّتنأ اهل ٌبِحُملااينّدلا بجاصاي

 :رخآآلا لوق يفو .ةيربخ- ةلمج اهْْلَت «ةيئاشنإ ةلمج ءادنلا ةلمجف

 هيَدلامبٌنهروىرماَلك هرم أب هرسصلاامثإو
 . .لاصفنالا بجو كلذلو ؛«نيرطشلا وأ نيتلمجلا نيب ةقيثو ةبسانم دجن ال

 .ناميإلا نم ًٌةفاظنلا :ًادّيج ينْعَمْسا :هّرمأ كّمهي نمل كلوق كلذ نمو
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 نيب سيلو .ةّيربخ ةيناثلاو «(ينْعَمْسا) رمألاب ةيئاشنإ ىلوألا ؛ناتلمج انهف

 بجي اذكهو .لصّولا مدعو لصفلا َبَجَو اذل ةبسانم وأ ةلص ةفاظنلاو عامسلا

 ةيربخ ةلمجب ٌتأدب دقف «رورغلا نم كْعَذ ءٌقح َتْوَملا ْنإ) :كلوق لثم يف لصفلا

 . لصولا ُمَدَعَو لْصُملا بجوف ةيئاشنإ ةلمج اهتلت

 ٍلاؤس نع ًاباوج امهنم ةيناثلا تناك «ناتلمج ثلاوت اذإ ءلضُفلا بجي - ج

 نيب ةقالعلا نأل (لاصُنالا لامك هبش) ىّمسي ام اذهو .اهتقباس نم مهفي

 ةقالع هبشت مل نإو ٌةلصّتمو ٌةقيثو ٌةقالع ٌلظن ءهنع باوجلاو لاؤّسلا
 يف يبنتملا بّيطلا وبأ لاق .هديكوتب دكؤملا ةقالع وأ هنم لدبملاب لدبلا

 : كلذ لم

 ىمشُي ْنَأ ْلَج يغتبأ ام ؟يغَتْبَت امو ؟ِةدْلَب ْلُك يف ٌتنأ ام يل َنولوقي

 ام ؟يغتبت امو) :يناثلا رطّشلا يف باوجلاو لاؤُسلا يتلمج نيب لصف ؛انهف
 ةفالع (لاصتا لامك هبش) اهيف نيتلمجلا نيب ةقالعلا نأل (ىمسُي نأ لج يغتبأ

 . هباوجب لاؤس

 :كلوقب ؟ملجلا ٌبحت له كلأس نم ٍلاوس نع بيجت نأ ًالثم كلذ نمو

 (بحأ)و (؟ٌبحت له) نيب تْلَصُق ُتْنَأ لب ءواولاب لصولا ىلإ ةجاح امنود هُدُيحأ»
 . ةدعاقلا ُهْينيَب يذلا يغالبلا رابتعالاب ًابجاو ًالْضَن

 : لصفلاو لصولاب لاحلا ةقالع و

 ؛لاحلا واو: ىلإ ٌقْرطتن لصفلاو لصولا تاعوضوم نم ريخألا عوضوملا يف
 لّسدا» وأ نابْضَع تْنَأو ْبَقاَعُت ال١ :كلوق يف امك ةّيلاحلا لمجلا ضعب مزلت يتلا

 . .ةٌرورسم وهو عج وأ ميت تنأو
 لوعفملا وأ لعافلا ةثيه نايبل هب ىتؤي يذلا (لاحلا) ّنأ وحلا بتك يف ائفرع

 ٌجرخ) ةيمسا ةلمج وأ (لةافت دقو ٍجَّرخ) َةّيلعف ٌةلمُج عقي دق «لعفلا عوقو نيح

 ىلع اهلامتشا نم لاحلا ةفيظوب موقت ينلا ةلمجلا هله يف ذب الو (لئافتم وهو

 فنيا



 لعفلا عم (دق) وأ لاحلا بحاص ىلع ًادئاع ًاريمض طبارلا اذه نوكيو .طبار

 يف (لصولا واو) طبارلا نوكيو .لّصّولا واو عوضوم ائهاه انمهيو فاعلا
 : يلي اميف ةروكذملا ةّيلاحلا ٌلمجلا

 :وحن .لاحلا بحاص ىلع ٌدئاع ريمض اهلّوأ يتلا ةّيمسالا ةيلاحلا ةلمجلا ١

 .زوفلاب رِشَْتْسُم انأو ثنج
 :وحن دقب ٌقوبسم فام اهلعف يتلا ةيلاحلا ةلمجلا - ؟

 .ىلاب ٌنأمطا دقو ٌتْذُع

 :وحن .لاحلا بحاص ىلع دوعي ريمض نم ولخت يتلا ةيمسالا ةيلاحلا ةلمجلا " 

 . ٍةرازغب لني ٌرطَملاَو ٌتجَرْح

 لضُنلا اهيف بجي ىرخأ ٌتالاح ةيلاحلا ةلمجلا يف ٍتالاحلا هذه ٌُلباقتو
 :يه هذهو

 :وحن الإ دْعَب عقو ايضام ًالعِف لاحلا ٌةلمج تناك اذإ-١

 .ينرس الإ ُدَمْحَأ ينراز ام

 :كلوقك رخآ لْغِف اهعمو ْوَأ هّدعب ًايضام ًالغِف لاحلا ةلمج تناك اذإ ١

 . ْمَسَتِبا وأ َسْبَع هبحأ

 .ةلوصفم ةلمج (سبع) انه

 يف امك (ام)ب وأ (ال)ب ًاًيفنم وأ ًاتبثم ًاعراضُم ًالْعِف لاحلا ٌةلمجُج تءاج اذإ - '“
 : ةينآلا ةلثمألا

 .بضغلا نم ضفتني بألا لْخَد

 . ببس يأل ٌبّضغي ال هه َرَع -

  .كابأ بِصلقُت ام كُئدهَع -



 : لصفلاو لصولا نم جدامن -ز

 :لضّولا -الَوأ

 امولم َدَعَعَتَف طسبلا لك اهطسبن الو كقنع لإ ُةلوُلَْم كدي ٌلَمحَي الو# :ىلاعت لاق
 .[؟9 :ءارسإلا 0

 حصنلا يهو ةبسانملا دوجوو «ءاشنإلا يف نيتلمجلا قافتا :لصولا ببس

  قافنإلا يف لادتعالاب

 ام هن اونأف هب ْمُكُنْرَمَأ امو وُبيَُجاَف ُهْنَع ْمُكُديهن ام١ :(6) هللا ُلوسر لاق ١
 .«. . مُثْعطَتْسا

 ثبانتجا :يهو امهنيب ةبسانملا دوجوو «ًءاشنإ نيتلمجلا قافتا :لصولا ببس

 .هب ىصوملا نايتإو مّرحملا

 : ةيهاتعلا وبأ لاق - "٠

 ِتاتْلّقلا يف ُءيِجَي ٌرورّسلا ىرأو ٌةلْمُج ينأت نبح هِراكَملا ينأت

 ًداضتلا ةقالمب امهنيب ةبسانملا ٌدةوجوو .ًاربخ نيتلمجلا قافّنا :لصولا ببس

 .تاّرسملا لولحو هراكملا لولح نيب

 : يّرعملا ٍءالعلا وبأ لاقو -

 ٌيئاص ضْزِعلاب ٍلاومألل مْؤّللا وُدو 2 ًادهاج ٍلاملاب ٌضْرِعلا ٌميركلا ُنوُصَي
 نوص:يعو مهرب ةيناتملا اةوجوو :ءاربخ نيتلمجلا قافتا + لضولا تيس

 . ضرملاب لاملا نوصو ؛لاملاب ضِْلا

 :رعاشلا لاقو  ه

 الِزُباذإ ناسحِإَّرلك يوتحُيو | ٍةَفَرْسَمو ئَض يف ُبَعْلَي َلاملا

 امهو ؛َيبارعإلا مكُحلا يف (يوتحيو بهذي) نيتلمجلا كارشإ : لصولا ٌببس
 .ًابارعإ ُعُفْرلا امهّلحم :ناتّيربخ ناتلمج
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 : نينثا راوح يف 1

 . ؟ىفشتسملا ّنِم ضيرملا جرت له

 . هللا افاعو ءال

 ءءاشنإو أربخ (هللا هافاع)و (جّْرْخَي مل ءال) نيتلمجلا ٌفالتخا :لضّولا ببس

 ُبلقنَت ذإ (هللا هافاع ال) لْصَو الب ةيناثلا ةلمجلا تكرت اذإ ىنعملا سابتلا ٌفوخو

 هلولدم فذح زاجيإ لكشت اهدُحَو (ال) نأب ًامْلِع .هيلع ِءاعُدذ ىلإ ضيرملل ٍءاعُد نم
 ىنعملاو «ىّعم ةّيئاشنإ أظفل ةيربخ ٌةلمج هلباقُي ربخ اذهو (جْرْحَي مل ال) انْرَدَق امك

 . (ُهللا ِهِفاَعيْلْف) : ينعت (هللا ءافاع) .مهألا وه

 : لصَملا - ًايناث

 .[5- © :حارشنالا ةروس] «امُي رسل ْمَم نإ © 4 رشملا مم ن9 :ىلاعت لاق - ١

 ًايظفل ًاديكوت ةيناثلا تعقو دقو نيتلمجلا نيب لاصتالا لامك :لْصّفلا ببس

 .لصولل بجوم الف ءاهسفن ٌةرابعلا ديعت ىلوألل

 .[؟ : دعرلا ةروس] « نورث كير ولقب مكلمل يلبآلا لصتي رئألا ريدي : ىلاعت لاقو  ؟

 دقو ةقباسلا ةيآلا يف ةيناثلاو ىلوألا نيتلمجلا نيب لاصّتا لامك : لْضْفلا ببس
 .لّصُفلا بجوي امم اهتقياسل ًاريسفتو ًانايب ةيناثلا تءاج

 ينم ٠ ملإ نع نم كمي زج لع جلد له ٠ اوما سيرا اهّبأََيظ : ىلاعت لاق - ؟
 ٠١ -١١[. :فصلا ةروس] © . . ِهْمأ ليم يف َدُدهممَم لوسي هلل

 نونمؤُت .٠ .ْمُكْلُدَأ له) :يتلمج نيب لاصنا لامك هبش عوقو : لصفلا ببس
 يضنقي اذهو . .؟ْمُكْلُدَأ له :لاؤس ىلع ٌباوج (. .هللاب نونمؤت) ةيناثلاف (. . هللا
 . لّصُملا

 :رعاشلا لاق 5

 ٍرَّلا ىلع ىوُفَي ْنَم ٌُرِخآ ٌدْبَعلاَو تمكح امك اونوك ُهُتكئِبْشم ثءاش
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 :امهيفو (اونوك - ثءاش) :ءاشنإلاو ربخلا نيب هب عاطقنا لامك :لضّفلا ببس

 مدعو نيتبقاعتملا نيتلمجلا نيب لصفلا بابسأ ٌدحأ اذهو (رْمَأ يئادتبا ربخ)

 . لضصَولا

 : حدملا يف مامت وبأ لاق -

 ٌبِجّبْحَت نيح ئَجرُت ءامُّسلا نإ ل

 ْنِإ)و (ُباجحلا سيل) ا ّنْيَب لاصتا لامك هْبِش :لصفلا ببس

 ٌباججلا ٌمطقي ال فيك) :وُه :مُهَوَنُم لاوس ياغاابارج تةاج ةيناثلاف (. . ءامسلا

 انش اقر (مويغلاب ةبجتُخُم يهو ىَجرُت ُءامْسلا) :باوجلا يتأيل (. . ؟كيف ءاجّرلا

 . كلذ

 : (نيسبعلا سوأ نب ٌلْوْرُج) ةئيطحلا لاقو - ؟

 ساشلاو هللا َنْيَب فْرُعلا بهذي ال هيِزاوَج ْمَدْعَي مل ٌرْيَْخلا ٍلْمفي ْنَم

 ةيناثلا ةلمجلاو «ةيطرشلا ىلوألا ةلمجلا نيب لاصّنا لامك هبش : لصفلا ببس

 ال ٌفيك) : ضرتُفُم ٍلاوُس ىلع ًاباوج تءاج ةيناثلا ةلمجلا ّنأل .(ٌفْرُعلا ُبَهَذي ال)
 ولو ةيئاتغا افوردت عيضي ال هللا نأ :باوجلا ٌنومضمو (؟ُهّتزئاج ٍريخلا لاف ُمدْعَي

 . سائلا هعاضأ

 فني



 ةاواسُملاو بانطإلاو زاجيإلا - “

 :بيلاسألا يف ةمّدقم -أ

 ام اهقيبطت يف ُعِبَتي ٍناعمو عيدبو نايب نم ةيبرعلا ةغالبلا مولع عمجتسا ْنَم لك
 دحأ ىلإ ةىجال ذب ال وهو .لاحلا ىضتقمل مالكلا ةمءالم يف هتربخ ىلع لدي
 .رخآلا دعب ًادحاو اهحرش ىلإ قّرطتنس بيلاسأ ٍةثالث

 هل نوكتو مالكلا لقأب هانعم غيلبلا يذؤي نأ وهو زاجيزلا :لوألا بولسألا

 . مالكلاب هيلإ هججوتي نم اهكردي ةيغالب ةياغ كلذ يف

 ليوطلا لبَحلا وهو بطلا ْدَم لصألا يف وهو ءبانطإلا : يناثلا برلسألا

 نأب ٌرِعْشُي امب ليصفتلاو ةلاطإلا وُم مالكلا يفو .رقتستل ةميخلا دّمَع هب دشن يذلا

 .اهب لوقنملا ىنعملا اهلمثحي امم رثكأ ظافلألا

 ٍظافلأب ةرابعلا ٍءادأ ىلع بولسألا اذه موقيو .ةاواسملا : ثلاثلا بولسألا

 . ىنعملاب ُلَحَأو آلإ فوذحم اهنم فذحي ال ٌُثيحب ِهيواسُت يهف ءاهانعم ردق ىلع

 وأ بِيطُم وه امو زجوم وه ام نراقن هبو ؛هيلع سيقملا لصالا وه بولسألا اذهو
 رثنلا يف ىّتح مالكلا َّلُك يف ٌدْمَتْعُم هنال انثحب يف ًأرخآ ُهانلَمَج دقلو .ليطُم

 .اهنوئفو ةيبرعلا ةغالبلا مولع ةسارد يف انْمهي ام رخحآ وهو «يملعلا

 : زاجيإلا ب

 ماسقأ  زاجيألا فيرعت :يه تاعوضوم ةثالث زاجيإلا ناونع تحت لوانتن
 . هلامعتسا نطارم  زاجيإلا
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 ١ - زاجيإلا فيرعت :

 وأ ًافذح) ةليلق ظافلأ يف ةريزغلا يناعملا عمج ىلع موقي يغالب برلسأ زاجيإلا
 ُبولسأ ٌزاجيإلا لثمي ام ريخو .يقلتملا يف ريثأتلاو حوضولا ةاعارم عم (أراصتخا

 ةلثمأ هذهو .تافوذحم نم سانلا ةّماع هيلع حلطصا امو :لاثمألاو مكجلا :

 - .دوسي ال ٌُدوسَحلا

 فيعُضلا ٌةليح ُبِذكلا .
 - كَفَدَص نم كقيدص .

 فش تبرغ نلف د

 كبح يف ُكَِحْضا **. ,

 ,***لا : لقي ال نالف

 نيمسق ىلإ مسقُي ُهْنَأ هتلثمأو زاجيإلا فيرعت نم جتنتسن نأ انيلع ُبْعِصي الو
 زاجيإو .ةرصتخمو ةليلق ظافلأ يف ةريبكلا يناعملا َنْمُص يذلا رّصِقلا زاجيإ :امه

 عماسلا ةفرعم ىلع ًادامتعا اهلمكأب ًالمُج وأ لّمَجلا نم ءازجأ ٌفْذَح يذلا فذحلا

 قايَسلا نم ةجتنتسُم اهنوكلو اهب .

 " - :زاجيإلا ماسقأ

 فلحلا زاجيإو رّضِقلا زاجيإ :انْيَأَر امك نامسِق هيف .

 نود ءًاظافلأ اهمجح نم. ّلقأ يف يناعملا مذقي ٌبولسأ :رّصِفلا زاجيإ -أ
 لالخ نم ائل حضئيسو .ةّيوحنلا ةلمجلا ءازجأ نم ٍءزج يأل ٍفْذَح
 دب الو «هسفن مجحلاب ظافلأ هبعوتست ال اهيناعمب انماملإ نأ هجذامن ضعب

 وأ ضرمل توملا ةفاح نم برتقا اهانعمو ةيانكلا ىلع موقت ةزجوم ةيماع ةرابع :ُهُسْمْش تبرغ (8)

 تمدختسا دقو . .دحأ هب رعشي نأ نود كحضي نأ هل نآو . ظحلا هفعسأ نمل هججوت ةّيماع ةرابع (©©)

 .نايبلا نم ةيانكلا اهيف
 .سفتلا ءيند عيضرلا اهب دقي فدح زاجيإو ةيانك(«88)
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 جرخيس باصأآ ْنإو حرشلا اذه ّنكل اهحْرَشِل أذج ةريثك ظافلأ نم اهيف

 . مالكلا لقأب غيلبلا ريثأتلا يهو هتياغ نع زاجيإلاب
 .[174 :ةرقبلا ةروس] © ٌةْوَيَح ٍصاّصِقْلا يف مُكلَو» : ىلاعت لاق -

 ٠١- :أبنلا ةروس] 4 اَناَمَم َراَبلأ اَلَمْجَو )امان للا مجول : ىلاعت لاقو -

 ١١[.

 ١١8[. :ةبوتلا ةروس] © ونَّيِإ ةّلإ هلأ َنِي احلم ال نأ اوُتلَكَو» : ىلاعت لاقو -
 , 0بككلا ريمأ فيعضلا) :(345) هللا لويصاز لاقو

 روصنملا رفعج يبأ ةفيلخلا لوق لثملا ٌبِهْذَم بَعُذ يذلا زاجيإلا غلبأ نمو

 :لاق «مهريمأ هيلإ اوكتشا موقل

 .؛مكيلع ىَلوُي نونوكت امك»
 .رّصِقلا زاجيإ وه اذهو .حرشلا يف ةلاطإ نود مهيف بيعلا نأ هانعم اذهو

 عم اهنم ربكأ ىنعم ءادأل ةليلق أظافلأ لمعتسي بولسأ :فذحلا زاجيإ- ب

 هتربخب ءىراقلا وأ عماسلا هضوعي امم ةلمجلا ءانب نم ءازجأ فدح

 نومضملا نأب فذحلا زاجيإو رّصِقلا زاجيإ نيب قرفلا ظحالبو .هئاكذو

 يف نومضفملا امني هّسْفَن ظفللا هيوتحي رّصَق زاجيإ ٍةزجوملا ةرابعلا يف
 فِذُح امل ٌريدقت هعمو ألإ ُهَظْفَل يوتحي ال ٍفْذَح ٌراجيإ ةزجوملا ةرابعلا
 : مهدحأل لوقت ْنأك

 . ؟ال ْمَأ ةعلاطُملا بحت ْلَم

 :هريدقتو ٍِفّذَح ٌراجيإ كلاؤس يف نأ حضاولا نمف
 . ؟اهّبحت ال مأ ةعلاظملا بحت له

 ةرورضل سانلا نيب ًاراشتناو ًالامعتسا رثكألا ره فذحلا زاجيإ نأ ودبيو

 .مهريمأ هنأكو هنومدخيو هل نورخستي بكرلا يف نيذلا موقلا نأ ىنعمب :بكرلا ريم )١(

 ,«3<ء



 ىفخي نأ نود فّْذَحلا زاجيإ تولعأ نولوقي سانلا ٌممستف .راصتخالاو ةعرسلا

 :فوذحملا

 ١ !ميحرلا نمحرلا هلئأ مسب# لق :بفذح نود نم اهمامتو :مْس .

 .ًارْكُش ٌكرُكشأ :اهئامتو :ًارْكُش ١
 .ثتفصو وأ تركذ امم ربكأ هللا :اهّمامتو : ربكأ هللا “٠

 وأ ؟هلاح فيك لاؤس نع ًاباوج ضيرم انأ وأ يفيرم وه :اهمامتو :ضيرم  ؛
 , ؟كلاح فيك

 . ةمالسلاب ًايوحصم ءانيلإ عجرتل :اهمامتو :ةمالسلاب ©

 .لوبقم حيلم هتلق ام نإ :اهمامتو :ٌحيلم ١

 :تافوذحملا هذه فذحلا زاجيإ يف ركُذ ام مهأ نمو

 :رمخلا بارش نع ًاضرعم ءرعاشلا لوق ينف امك يفرح فذح ١

 اميدنًادبناهب يقسأ الو 2 يتايحاهئرشأوللاو الف
 .يتايح ىدم اهُبرشأ ال :دصقو «ال» فذح

 .احلاص المع يأ © اًنِلَص َلِمَعَو بان صْو9 :ىلاعت هلوقك :فوصوملا فذح

 ًافاضم ًاسجر يأ « ْرِهِسْجر لإ اسهر ْمُئَاَرَت»9 :ىلاعت هلوقك :ةفصلا فذح - "“

 .مهِسْجِر ىلإ
 ينوعبتن نإف يأ 4 ُهَنأ ُهُكَبُِي نمت :ىلاعت هلوقك :طرشلا لعف فذح

 <« نول ألو توت َقلَ نم مُهتلأَس نيلَو» : ىلاعت هلوقك :دتشُملا فذح - ه
 . هللا نهقلخع يأ

 :رعاشلا لوقك :هيلإ دئّسملا فذح 5

 فما



 الزعأةرارقلا يف اهاوه لخو اهئيدح ْعمقاف ٌرشلاب ثئّدَح اذإ

 .ٌرشلاب سفنلا تئدح اذإ يأ

 ٌلَعَفي اممع ُلْمسي ال» :ىلاعت هلوقك :فرظلا وأ رورجملاو راجلل قّلعتملا فذح +* 
 . مهلعف نع نولأشُي : يأ < بكب عَ

 .ةرجشلا تحت سلجاف :يأ سلجاف ةرجشلا تحت ُتْسْلَج : لئاقلا لوقك 7

 « نيل هَ َتَمِبق هدو َهَمَأ ٌسَّلَأ ن8 :ىلاعت هلوقك :اهلماكب ةلمج فذح 4

 ثعبف اوفلتخاف : يأ

 :لئاقلا لوقك :اهريغ وأ ةياكحلا ضرعم يف لمجلا نم ٍددع فذح 8

 . .كوف ضُق ال اهيلع هدر يف لاقف ٍةلاسرب هيلإ ُتثعب

 يف لاقف ءاهأرقف ءاهضفف .هيلإ تلصوف «ةلاسرب هيلإ ٌتثعب :ريدقت ىلع
 . .هذر

 : لئاقلا لوقك هيلإ فاضملا وأ فاضملا فذح_- ٠

 . ٍرْشَعِب ِةَئَسَحلا ٍنَع بائيل ٍرْيْخلا يف ىعُْسَي وه

 , تانسح رشعب ٍةنسحلا نع بائيل ءريخلا ليبس يف ىعسي وه :يأ

 لوعفملا فذحو هيلإ دنسملاو دنسملا ٌفذحح لبق نم انب رم فذحلا لاجم يفو

 . .تافوذحملا نم ديزم ءاصحإ ىلع وحنلا ثاحبأ اننيعّتو هب

 : هلامعتسا نطاوم ب '"

 . ينملؤت يسرض : لصالاو ؛فذح زاجيإ : يسْرِض :ىوكشلا -

 .ًاقفر يب قفرا :لصألاو .فذح زاجيإ :!ًاقْقر :فاطغتسالا

 .ًاوفع ينع ٌفعا :لصألاو ؛فذح زاجيإ : !ًاوُهَع :راذتعالا " 

 فذح زاجيإو رَصِق زاجيإ :«ِناف اهيلع ْنَم لك» :ةيزْمّتلا  ؛
 فغ



 ًءانف ءءانفلا ءايحألا ريصم َّنأب يِّرَعُت «(707 /نمحرلا) ةميرك ةيآ لالخ نم
 . ضرألا ىلع يأ فذح زاجيإ (اهيلع) ةملك يفو . .مهحاورأ ُءاقبو مهداسجأ

 ينلماعف كقيدص تنك نإ :هليصفت ءرَصِق زاجيإ ؛ ؟كقيدص ُتْسَلَأ :باتعلا  ه

 . هقيدصل قيدصلا ةلماعم

 .ًاحبق يرظن يف ٌتحبق :لصألا «فذح زاجيإ :ًاحْبُق : خيبوتلا ١

 . يتذش كراش ؛«فذح زاجيإ : كيرَأَس َالْهَم :راذنإلا «٠

 يهف اهقحتسي نمل ٌةبوقعلا :رَصِق زاجبإ :ْئصَم نمل اصّملا :ماعلا غالبلا 4

 . هبذؤت

 .عالطالاو قْوَذلا ىلع زاجيإلا ٍةلْمُْج ٍنومفم ريدقت يف ُدامتعالا ىقبيو

 .ةرابعو ٍظفل لكل ٌغيلبلا اهُكرْذُي يتلا ةّيصوصخلاو

 : بائطإلا - ج

 .هضارغأ ّمهأ  هلاكشأ - هُماسقأ  بانطإلا ٌفيرعت :هيفو

 : بائطإلا فيرعت - ١

 ٍةياغ نمض حيضوتلاو حرشلا يف ليصفتلا ىلع موقي ريبعتلا نم ٌبولسأ وه
 أجلي الو :«يغالبلا هانعمو ماعلا هانعمب زاجيإلا ضيقن وهو «لاحلا ىضتقم ُمئالت

 ضعب هذهو .فقوملا بساني رايتخا نع لب ءهيلإ رارطضا نع ملكتملا هيلإ

 :بانطإلا ىلع ةلثمألاو دهاوشلا

 امي ٌمدَمَأ ىلا اتناول : هترفغمو همركب نينمؤملا هدابع ىلع نمي ىلاعت لاق

 ,[1574 - 177 :ءارعشلا ةروس] © . . نوُبشَو نحو © نب نمنأب ُمّدَمأ © نسلم

 ُهَداِبِع هللا هب َدَمآ يذلا ددملا رمأ يف ليصفتو بانطإ «تايآلا يف انهاه

 .نينمؤملا

 لماحك :ءوسلا سيلجو حلاصلا سيلجلا لثم» : (145) هلبا لوسر لاقو

 ففنا



 أحير هنم ْمُشت نأ اًمإو :''”كَيِذحُي نأ امِإ ِكَْسِملا لماحف ؛ريكلا خفانو ِكْسملا

 .«ةئيبخ ًاحير هنِم َْمْشَن ْنَأ اًمإو َكِبايث قرحُي نأ امإ ريكلا خفانو :ةبِيط
 لب «ءوسلا سيلج نم َرّذحُي نأب هتغالب مكحب قو هللا لوسر ٍفتكي مل ءانه

 نم كلذ . .حلاصلا سيلجلا عم ةئراقملاب هرشاعي نمل هئاذيإ يف ليصفتلل ضرعت

 . غيلبلا بانطإلا ليبق

 : هيلع مهرّيغتو باحصألا ردغ نم وكشي ”سيقلا ؤرما لاقو -

 اردشتو ىنتتاش الا نناننتلا قنن ًابحاص ُبِحاصأ ام "”يْدََج كلذك

 يفو «ءاقدصألا رايتخا يف هظح ٍءوُس حرش يف رعاشلا بانطإ ظحالُي ءانه

 . مهرّيغتو هيلع مهبالقنا

 :ًاحدام '؟”يدعسلا ةئابُث نبا لاقو

 ٍلَمَُأ البايندلا ٌُبحصأ ينتكرت 2 ُهُلُمْؤأًابيش يل ٌكدوجم ٍتبُيمل
 5 لّوألا رطشلا ىنعم يف ًابانطإو ًاحرش تيبلا نم يناثلا رطشلا ءاج ءانه

 .ًاريبعت لمكأو ّلمجأ ناك كلذ

 --: بانطإلا ٌماسنَأ - ؟

 وأ نيمسق دحأ نيب وهف مالكلا ةلاطإ نم ًابرض هانفرع امك ٌبانطإلا ماد ام

 : نيعون
 .هنم جذامل تمّدقت دقو :غيلبلا بانطإلا أ

 .كَمِساَقُي ؛هب كيواسيل هرطع نم كل ْمدقي :كيِذحُي )١(
 بلط .ىلوألا ةقلعملا بحاصو ؛مهيمدقمو ةيلهاجلا يف ءارعشلا لوحُف لئاوأ نم ؛:سيقلا ؤرما («؟)

 .ه8074 مورلا دالب يف ٌتامو «هيبأ رأث

 .يطح :يذججب (0)
 فيس حدمو ةينادمحلا ةلودلا رصاع ٌرعاش يدعّسلا ةتابن نب رصن وبأ ءزيزعلا دبع :ةتابن نبا (14)

 .ه0٠14 يفرت .ةرهشلا ةرئاط تايبأ هل .ةلودلا

 قف



 هلو ةيغالب ةدئاف نود نم اهدحو ةلاطإلا ىلع رصتقيو :بيعملا بانطإلا - ب

 .ءامسأ ةدع

 لك ىلع ةلثمأ هذهو .َةلَهْلَهْلا «ليوطتلا ءوْشَحلا :بيعملا بانطإلا ءامسأ نم

 : اهنم

 . ىمْلَس يبأ نب ريهز لوق هنمو : وشحلا

 مَعِدَغ يفامملع نع ينئكلو 2 ُهّلبق سمألاو مويلا َمْلِع ُمَلغَأو
 يذلا مويلا وه سنمألا نآل عاد الب اهَّرَشَح ذإ ُهَلبق ةملك يف وشحلا ءاج ؛انه

 1 . رضاحلا مويلا قبسي

 :مهدحأ لوقك ةدئاف البو ةنّيعتم ريغ ٌةدايز هيف ٌنوكتو :ليوطتلا

 ُمرَكلاو ٌقادغإلاو ُدوُجلا كبأَدَو ُهدْلقُت ال طع ماركلا ُباد

 .دوجلا ؛ ظافلألا نم تافدارتملا راركتبو ؛هنم ةدئاف ال امب ليوطتلا ءاج ؛ انه

 . .مركلا «قادغإلا

 برض ىلإ لؤحتنو مالكلا ةيمهأ هب طقست يذلا فخّسلل فدارم يهو ةلَقْلَهلا

 : مه دحأ لاق .ٍثَبَعْلا نم

 هام نولوخ نول  اهلزخغ نم ةمناوانتلاك
 هتمءالم يغلتو ؛مالكلا ةلزنمب طحت هذه بائطإلا بويع نأ ملعن نأ يغبنيو

 . غيلبلا مالكلا ةلمج ْنَع جرخيف لاحلا ىضتقمل

 : بانطإلا ٌلاكشأ "٠

 عم اهمهأ ركذ ىلع رصتقنس ةديدع يهو :ٌةقورطم لاكشأو ٌهوجو بانطإلل
 :دهاوشلاو ةلثمألا

 : رعاشلا لاق :ّماعلا َدْعَب ٌصاخلا ٌركذ ١

 ْمَرْفُم يب ِاظرْف نِمْمهبانأو 2 يتوخإو ييدلاوو ٍّينب ؛يلغأ
 . مهنم هذع نم ركذب مهيف صّضخ مث ًاميمعت لهألا ركذ ؛انه

 فقل



 "  صاخلا دعب ماعلا ركذ :

 .نينمؤمللو ّيدلاولو يل رِفْغا بر :ًايعاد كلوقك اذهو .
 .مهريغو هيدلاو ٌرّكذف «ركذلاب مّمع مث ُهَسْفَن يعادلا ركذ ؛انه

 "' - كلوق هلاثمو : ماهبإلا دعب حاضيإلا :

 .ةعراصملاو لازنلل ٌدعتسي ءهيدنز نع كوخأ رْمَش

  5:كلوق هلاثمو :لامجإلا دعب ليصفتلا

 .ٍدجاوب فلأو .فلأب ٌدحاو :نانثا لاجرلا

 :كِلوق وحن ؟؛راركتلاب ديكوتلا

 .هل ُلْيَولا ءنطولا ٌودعل ليولا .

 ١ . :ضارتعالا اهققحي يتلا ضارغألا هذه نمو .ةيغالب ةياغل ضارتعالا

 كفيض لبقتساو - هللا ٌكناعأ  ْمُق :هلاثمو :ءاعدلا أ .

 .دَدَهُم كنأ - ءوسلا تبقو  ملعا : ُهَلاثمو :هيبنتلا - ب

 مهاياون ملعي ال - هناحبُس هللا ٌنأك : هّلاثمو :هيزنتلا - ج ,

 يفص يف هللا كراجأ فق :ُهَلاثمو :فاطعتسالا -د .

 ه  .قيطت ال ام كُفْلَكُي  تلقع ول  ٌمالك اذه :ُهّلائِمو :ليوهّتلا

 - يبنتملا لوق ُهَلاثمو ةغلابمب مالكلا متن وهو :لاغيإلا :

 ينّرَتملكاَيإ يتبطاخم الول 2" لجر يننأ ًالوحت يمسجب ىفك
  - 8هلوق هنمو .برضي ًالثم حلصت دقو اهدكؤت ٍةلمجب ةلمجلا عابتإ وهو :ليبذتلا

 ةلداجسلا ةروس] © ُميِلَع هيَ لك هَل نإ مل مني وأم امي هت مثل :ىلاعت :
117 

  4:رعاشلا لوق هلاثمو نظلا وأ مهولا عفد هتياغو :سارتحالا

 أَلومُكَ  ابّبحُملا َراِثَتْسُملا َكيِف ٌبِعادُت 2 يعئمالم نمل ًامولظَم
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 .بنذ الب مولملاف (ًامولظم) ةضرتعملا لاحلا يف سارتحالا ؛انه

 مامتإ ةياغل «هيلإ دئْسُملاو دنسُملا ىلع مالكلا نم ٍةلضف ةدايز وهو :مامتإلا- ٠
 :'”دعاشلا لوق هلاثمو :َنَسْحَتْسُي امم ىنعملا

 ااقللا ٌفافَعلا ينع ٌمّئميو ءوزْئاقْلئلابينئذحُم

 ةاجّرلا نيبو ”طونُقلا نْيَبَق  ٍقرْرَز يف ٍجْرَملا بكار انأ
 . ةثالثلا تايبألا يف ةريخ-ألا رطشألا يف ُمامتإلا ءاج ؛انه

 :بائنطإلا ضارغأ مهأ 4

 زاجيإلا ُنَسْحَتْسُي امك «تابسانملاو نطاوملا ضعب يف بانطإلا ٌنَسِحَتْسُي دق

 نم غلبأ نوكتو ةلاطإلا اهبف ُنَسْحَتْسُت يتلا نطاوملاو .ىرخأ ٍثابسانمو نطاوم يف
 : يه زاجيإلا

 .بّرقتلاو حيدملا - ١

 ١ - مصخلاب يرْزُملا ءاجهلا .

 .نارقألا ىلع رْخَّفلا “ 

 .داشرإلاو ةظعوملا - 4

 . ةغالبلل هناسحتسا يدبي روهمج يف ةباطخلا 4

 .اهعجارم ىلإ ةهجوملا لاوحألا ضورعو ريرافتلا 5

 .ةيملعلاو ةّيبدألا ثوحبلاو لئاسرلا ٠

 . . يعامتجا ضرغل اهل ةدلقملاو ةيقيقحلا تاماقملا 8

 : فرط ضارغأ 4

 .ويام يردق :فيلأتلا بحاصل طوطخم «لزغلا ناتي نه )١(
 .ءاجرلا دحض «سأيلا :طونقلا (1)

 ففي



 :ةاواسملا د

 .اهُضارْغَأ  اهُماسقأ  اهقيرعت

 :ةاواسملا فيرعت - ١

 مهرطاوخ نع ريبعتلل ءاغلبلا بيلاسأ نم لوانتملا ٌبيرق ٌبولشأ يه
 ٍرْذَق ىلع ظافلألابو ءظافلألا ٍرْدَق ىلع يناعملاب ىتؤي ةقيرطلا هذهبو .مهراكنأو

 ىنعملا ٌمامت نوكي كلذبو ٍلالخإ نود نم ظافلألا ضعب فذحل َةصْرُف الب يناعملا
 . هيذؤي يذلا ظفللا مامتب

 نيب طّسوتملا بهذملا اهّْنِإ :اولاقف موهفملا اذه براقي امب ءامدقلا اهفّرع دقو

 :يناعملا ءاوتحال بلاوق ظافلألا ّنأكو بانطإلاو زاجيإلا

 ةاواسملاب ذخأي موظنملاو «روثنملا ثارتلا نم لوقنملاو لصاولا ٌمظعُمو ءاذه

 ةلثمألا نم ريثكلا ُبرض انيلع ٌرُسْعَي الف «ريبعتلا بيلاسأ نم ًابولسأو ًةقيرطو ًابهذم
 :اهنم ٌليلق ضعب اذهو .ةاواسملا ىلع

 ١١١[. :ةرقبلا ةروس] 4 هلل دنع هود ريح ْنِم ٌكشأل اومن امو» : ىلاعت لاق -

 عَنْسُت مل اذإ :ةؤبنلا مالك نم ُسانلا كرذأ ام ْنِإ» : (345) هللا 37 لاقوبد

 ٌتْعِش ام غنصاف

 : دلَعلا نب ٌةفّرط لاق

 ٍدْوُرَش مل ٌنَمرابخألاب كينأيو 2 ًالهاج تنك ام ُماَيألا كلل يدْبْتَس
 :يئادُمَحلا سارف وبأ لاقو -

 ٌرْذَبلا دقتْعُي ءاملظلا ةليللا يفو مهذج دج اذإ يموق ينُوُكَذِيس
 :هحئاصن ىدحإ يف 2'”عْفقملا نب هللا دبع لاقو -

 ًالْزَه ٌدجلاب تطَلَخ نإ كلإف .ًاّدج ٍلْزَهلاِب الو ءالْرَع ٌدجلاب نَطْلَخت الود

 ريبكلا بدالا :بتتكلا نم هل .لصألا يسراف «يبرعلا رثنلا ةّبئأ رابك دحأ :عفقملا نب هللا ٌدبع )1١(
 .ه417١ ةئس لتف . ةّيسرافلا نع همجرت «ةنمدو ةليلكا دئاخللا اياكحللا باتكو ريغصلا بدألاو
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 .هُةّتْرَدك أَذج ٍلْزَهلاِب ٌتْطَلَخ ْنإو ,0'2هَتنْجَه

 :ةاواسملا ُماسقأ - "

 تدمتعا راثآ نم فلخت اميف رظنلا نكلو ميسقتلا اذه ةغالبلا ٌبتك دمعت مل

 ةاواسملاو «ةغيلبلا ةاواسملا :امه نيمسف ىلإ اهب بتك ام مسقن انلعجي ةاواسملا

 . ةطيسبلا

 نم بسانملا اهرْذُك يناعملا سبلت يتلا ةاواسملا يه :ةغيلبلا ةاواسملا أ

 روص نع ًايلك ينغتست الو زاجيإلا نم عاطتسملا ردق وندتو «ظافلألا

 هببس ٍلالخإ الب ةرابعلا ةمدخ يف اهلعجت اهنكلو عيدبلا تانسحمو نايبلا
 :نوديز نبا لاق . .ليوطتلا اهببس ةلهلّه الو ءريصقتلا

 انيمآ :ٌرَْهَدلا لاقف ءٌصغئ نأب اًوعَدَف ىوهلا انيقاست ْنِم ىدعلا ظيف

 :ةرهشلا عئاذ ٍتيب يف يقوش دمحأ لاقو

 قدي "ند فم ل لكب دع ءارمحلاةيّزحللو

 :يدورابلا يماس دومحمم لاقو

 ُصْمَق يف رْيط لْثِي "”ةامج نع ِبِرَئْمَيْمَلام ةجاحلا اذن

 ةرشابملا يناعملا حرش لوانتن يتلا ةاواسملا يه : ةطيسبلا ةاواسملا - ب

 دنع الإ تانّسحملاو نييزتلاو لايخلا نع ءانغتسالاب ةقيقحلا ليجستل

 بولسألاب رضاحلا تقولا يف فرعي امل انيمأ ًابكرم ٌحلصتو ؛ةرورضلا
 بتكلا يف جرادلا وه ةاواسملا ىلع دمتعملا بولسألا اذهو .يملعلا

 :لوقن نأ اهنمو ىصحُت نأ نم رثكأ اهتلثمأو . ةيفحصلا ةلاقملاو ةّيسردملا

 ةثالث اهرحبو «تاّراق سمح اهرب .سمشلا لوح ٌرودت «ةركلاك ضرألا

 . .ةحاسم ّربلا فاعضأ

 .مّدلاب ةخطلم :ةجّرضُم (1)
 .نطولا انه : ىمهسلا 02
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 :ةاواسملا ضارغأ -

 ةلمجلا يف يذلا مكخلا غالبإ ىوس اهظفل زواجتت ضارغأ نم ةاواسملل سيل

 لاكشأ نم ًالكش اهءارو َّرجتست اهنأل ًالَوَأ تاّيغالبلا دمتعي ال ءدرجم بولسأب

 «بانطإلاو زاجيإلا امه نيبولسأ نيب ىطسولا ةداجلا يه ةاواسملا ْنألو «بانطإلا

 .امهب هترابع ةيدأتو بانطإلاو زاجيإلا ةفرعم دوي نمل حاضيإلا لبس نم ًاليبس ٌتّناك
 ءٍبْيطُي ىتمو زجوي ىتم ءرثانو ٍرعاش نم غيلبلا يّدؤملا ةفرعم نإو ءاذه

 ثاحبأ نم مخض ٍثحب ىف انّثيدح اهنع راد يتلا ىنعملا ٌةغالب يه ءيواسُي ىتمو
 . (ةاواسملاو بانطإلاو زاجيإلا) :يماتخلا انثحب وهو يناعملا ملع

 . (ماع هجوب) :ةاواسملاو بائنطإلاو راجيإلا ةغالب . ه

 حَصن دقو «زاجيإلا ةغالبلا» :ةلوقم يهو ًاريثك ٍةدٌدرم ٍةلوقمب نوريثكلا ٌفرتعي
 ليوطتلاو بائطإلا عّدو ءًاماهفإ هل ّنإف ؛زاجيإلاب كيلع» :ًالئاق زاجيإلاب مهدحأ
 ٌريخ ٍفاك ٌليلق» رخآ لاقو .صومغلاو قالغتسالا وه ماهبتسالاو «ًاماهبتسا هل نِإف

 . اَلَدَو لق ام مالكلا ٌريخ» :ًأمئاد ٌةٌدرن نحنو «بفاش ريغ ريثك نم

 .ماهبإلاو ضومغلا يفن يف حجني ام ردق ىلع هتغالب هل بانطإلا نأ ىلع
 غيلبلا بائطإلا ىلع ٌةردقلاو .يناعملاو تارابعلا ذيذلب سوفنلا يفشي ام ردق ىلعو
 عاطتسا نمف .للملا ىلإ وعدت ةلاطإلا ّنأل كلذ .غيلبلا زاجيإلا نم انّكمت بَعْضَ
 نب يلع مامإلا اهب ىلحت ةفص هذهو .ءاغلبلا دّيس وهف لالمإ الب مالكلا يف ةلاطإلا

 . ةغيلبلا هبطخم يف بلاط يبأ

 دنعو ءزاجيإلا دنع اهتغالب يف ٌةْرِجْعُم ٌةودقو ٌةورذ ميركلا نارقلا ُدَعُيو

 فاشتكا ىلإ ءاغلبلا اعدو ىذحت ةردقملا هذهب وهو «ةاراسملا دنعو .«بانطإلا

 مامإلا وهو ناونعلا اذهب ًاباتك ةغالبلا مالعأ رابك ٌدحأ اهيف فلأ ىتح هتغالب رارسأ

 رّثؤملا يغالبلا هنأش فِصْي ام ميركلا نآرقلا يف ءاجو . ."''يناجْزججلا رهاقلا دبع

 ٌرارسأ» :اهيف هلو ةغالبلا ملع لوصأ عضاو دعي ؛ّيناجرجلا نمحرلا دبع نب رهاقلا دبع وه )00(

 .ه١/11 ماع هتافو ثناك . .يناعملا ملع يف هزاجعإلا لئالدهو نايبلا ملع يف «ةغالبلا

 فرخ



 ُمَبأَرَل لج لع َناَءْرُْلآ اَدَع الََأ زث# :ىلاعت لاق .رخّصلا لفي ٌدَح ءٌَدَح دعبأ ىلإ

 ةروس] « تووَفَِب َمُهْلعَل نياّذلإ اَيِرْيَم لتمألا كليو هلأ َةّيْسَح ْنِي اًهدَصَتُم اًهْسَ
 .[؟١ :رشحلا

 ىلإ ُجاتحت ءرُبدتلاو ركفتلا ىلإ قراملا ناسنإلا ةوعد نإ :ٌلوقن طيسب قيلعتبو
 يف امك راركتلا ىلإ أجل امدنع يتح ءنآرُقلا هيلع َرْذق ام اذهو «ٍلالمإ َنود ةلاطإلا

 ةروس] 4 ِنِبْزَحَت مكي لَم يأمل :ٌةدحاو ٌةيآ اهيف ترركت يتلا نمحرلا ةروس

 ١7[. :نمحرلا

 ام اذهو «بائطإلاو زاجيإلا نيب لادتعالا ُهّنأل هيلع ٌساقُي ًاّذح ةاواسملا ىقبتو

 ىلإ انْعَجَر اذإ الإ «ةلثمألا داريإ نع ٌقيضي لاجملاو .ًاضيأ ميركلا نآرقلا هيلع رد

 ةاندرأ يذلا ءباتكلا اذه ٍتاحفص لالخ اهاندرْؤَأ يتلا ةلثمألا نم ٍريزغلا ضيغلا

 . ةّيبرعلا ةغالبلل ًاعجرم

 : ةاواسملاو بانطإلاو زاجيإلا نم جذامن - و

 :زاجيإلا ١
 بَ ارئأ حخششلأ كَل نلّوَس لب لَ بيدك مَ هِي لَعومَجَرل :ىلاعت لاف

 ١9[. :فسوي ةروس] © ليج

 7١[. :ءايبنألا ةروس] 4 ّنَح وْئَع لك ءآملا نب اَسلَعََو : ىلاعت لاقو

 :ةرقبلا ةروس] « اًدُعر اَهنِم ليو ةنللا كهيتتك تنأ ْنُكَسأ مداني 51 :نلاعت لاقو

6]. 

 .«ةلماعُملا ٌنيدلا» :لكي هللا لوسر لاقو

 .؟َرارِض الو َرَّرَض ال» :ِكَي هللا لوسر لافو
 . ؛ةّلجلا باوبأ نم باب ٌداهجلا» :(45#) بلاط يبأ نب يلع ُمامإلا لافو

 : بائنطإلا - "

 روف امن زظحنب نمو لإ تنل نأ ةنكجلا َنسْفُل انا َدَتْلَوط : ىلاعت هللا لاق -

"١ 



 ١7[. :نامقل ةروس] «ٌكِسِمَح نع َهَّمأ َنإف ٌرَفك نمو ءديْفَنل

 لومأو ةريتعَو رجونأو كاوْحإَو ْمكصْوََأَ هد 0 00

 ةروس] 4 َنِوِسَتلا ممل ىرهي ال هلو وون هَل تب قع اير هلي 0
 .[74 :ةيوتلا

 ينإ :امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع همع نبا ظعي ديك هللا لوسر لاقو

 لأساف َتْلَأَس اذإ .كهاجت هذجت هللا ظفحا ءكُظْفْحَي هللا ظفحا» ؛!تاملك كمّلعأ
 ءيشب كوعفني نأ ىلع تعمتجا ول ةئمألا ْنأ ملعاو ؛هللاب نِمتساف تنعتشا اذإو هللا

 مل ٍءيشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا نإو .كل هللا هبتك دق ٍءيشب الإ كوعفدب مل
 «. .كيلع هللا هبّتَك دق ءءيشب الإ كوُرضب

 : درب نب راّشب لاقو

 هَبَتاعُت ال يذلا قلت مل ؛ٌكقيدص ًابتاعُم رومألا لك يف تنك اذإ

 :ةتاسو تن سنذ فراق ُهَّنِإف كاخأ لص وأ ًادحاو شيف

 1 :ةاواسملا - “

 اونيهتساف ٌبرحلا ٌمتيأر اذإ» :هنع هللا يضر بلاط يبأ ْنب يلع ٌمامإلا لاق

 .؛ةمالّسلا ُهَل تبتك دق عاجش برو ءوراد رفع يف تام دق ٍنابج ٌبْرَق «توملاب

 ْ : يبنتملا بّيطلا وبأ لاقو

 "لومشلا ردك هدنِعْنَملْئِم ايانملاٌرادنهدنِعْنَمسِفْل
 :ةمظعلا فّسوي نولسِيَم ديهش يف يقوش دمحأ لاقو

 الز سْمُشلا ٌصْرُف لازاملف ىقُلُيو ىقملئيُهَرزاهنَماقأ

 .ةرمخلا :لوُمّشلا )١1(



 يناعملا ملع ثاحبأ ىلع تاقيبطت

 _رصقلا  ريخأتلاو ميدقتلا  ءاشنإلاو ربخلا - فذحلاو ركذلا  دانسإلا

 .ةاواسملاو بانطإلاو زاجيإلا - لصفلاو لصولا

 . حاضيإلل نيلاثم تاه ؟يناعملا ملع رابتعاب ةلمجلا انكر امه ام ١ س

 دنسملا لباقيو هيلإ دنسملاو دنّسملا امه يناعملا ملِع رابتعاب ةلمجلا انكر ١: ٍَج

 . أدتبملا وأ لعافلا هيلإ دنسملا لباقيو ءربخلا وأ لعفلا

 . هيلإ دئَسُمَو دنسم :ةيلعف ةلمج :داوجلا قبس

 .دنسُمو هيلإ دنسم :ةيمسا ةلمج :ٌقباس داوجلا

 . حاضيإلل ًالاثم ثاه ؟ًاديقم نوكي فيكو .َقلطُملا دانسإلا وه ام ”  س

 .دنْسُمو هيلإ دنسم نم دانسإلا ينكر ىلع ةلمجلا راصتقا وه قلطملا دانسإلا : َج

 هيلإ دنسملاب وأ دنسملاب تقحل ٍةدايز ىلع لمتشي يذلا وهف دّيقملا دانسإلا امأ

 .هنع ىنغتْسُي ال لكشب صيصختلاو حاضيإلا ةياغب
 .دّيقم دانسإ اذهو تعنلاب هيلإ دنسملا صّصخ :مرتحم قداصلا لجرلا

 .اهيلع ًالاثم تاهو ءةيغالب ةياغل دنْسُملا فذح تالاحح نم ٌةلاح ركذا -” س

 :ليصفتلا نع ماقملا قيضل ًانايحأ دنْسُملا فذحُي : جا

 . . .لْيشسلا اذإف تجرح

 الاثم تاهو ؛ةيغالب ةياغل ًانايحأ هيلإ دئسملا فذح تالاح نم ٌةلاح ركذا - 4 س

 .اهيلع

 .ْثّدَحلا لاوهتسال ًانايحأ هيلإ دنْسُملا فذحُي :4 ج

 افرخبا



 . !رجفنا ارجفنا :كلوقك

 .ناكريلا رجفنا دصقت : تنأو

 .هيلع ًالاثم تاهو .يتاعملا ملع موهفم يف ربخلا فّرع © س

 تقدص هلئاقل لاقي نأ ٌحِصي يذلا مالكلا وه يناعملا ملع موهفم يف ربخلا :5© ج

 : هلاثمو . تبذك وأ

 .ةيدامر ءامَسلا

 :اهنم لك ىلع ًالاثم تاهو ريخلا برضأ دّدع - 5 س

 .يراكنإلاو ءّيبلطلاو ءّيئادتبالا :يه ربخلا ُبْرْضَأ :5 ج

 .يئادتبا ربخ :سمشلا تعلط -أ

 .يبلط ربخ :سمشلا تعلط دق - ب

 . يراكنإ ربخ :ثَعلط دق سمشلا نإ - ج

 .هيلع ًالاثم تاه . .يئاعملا ملع موهفمب ءاشنإلا وه ام 7 س

 هبحاسصل لاقُي نأ ٌحصي ال يذلا مالكلا وه يناعملا ملع موهفمب ءاشنإلا :7 ج

 : هلاثمو . تبذك وأ تقدص

 . ماّمتلا ىلإ غصن ال

 . ميدقتلا نم ةياغلا نيبو دنْسُملا ميدقت ىلع ًالاثم تاه م س

 . حدملاو بّجعتلا دنسملا ميدقت نم ةياغلا ءانه  ْكْرَم هلل :8 ج

 : هميدقت نم ةياغلا نيبو ؛هيلإ دنسُملا ميدقت ىلع ًالاثم ٍتاه 94 س

 .رخأتملا ىلا قيوشتلا ةياغلا انه  ُحجانلا وه كونحأ :4 ج

 .هيلع الاثم تاهو زاجيإب ؛رصقلا» فّرع ٠١ س
 ةادأ عم يفنلا :اهمهأ ةفورعم ٍقرطب رخآب ءيش صيصخت وه رصقلا ٠١: ج

 :لاثملا يف امك ءانثتسالا

 .دِجُملا الإ زوفي ال

 فيل



 .هيلغ روصقملاو روصقملا نم ْلُك ىلإ ْرِشَأو رضقلا ىلع ًالاثم تاه ١١ س

 . بتاك ظحاجلا امْنِإ :لاثملا : ١ َج

 .روصقم ظحاجلا انه

 .هيلع روصقم ٌبتاك

 روصقملا ىلا ْرِشْأو رض اهيف ةلمج يف فطملا فورح دحأ مدختسا - ١؟ س

 .هيلع روصقملاو

 .ةيورُك لب ٌةحطَسُم ضرألا ام :1؟ ج

 .روصقع :ضرألا :انه

 . .هيلع روصقم :ٌةّيورُك

 .ببسلا ركذاو ًابوجو واولاب لصولا ىلع الاثم ٍتاه ١١ س

 .ُتيِمُيو يبحُي هللا : 1 ج

 مكحلا يف (تيمُيو يبحي) نيتلمجلا كارتشال ًابوجو عقو واولاب لصولا انه

 ركذاو ءابوجو نيئلمج نيب (واولا مادختسا مدع) لصفلا ىلع ًالاثم تاه - ١4 س
 هنا

 .؟كوفحأ حجت لَه :ةتلأس :.14 ج

 . ةئاشنإ ةيناثلاو ؛ةيربخ ىلوألا ةلمجلاف عاطقنالا لامك لصفلا ببس انه

 .هيلع ًالاثم تاهو رّصِقلا زاجيإ فّرع - ١6 س

 هلاثمو . فذح ريغ نم اهظافلأ نم ربكأ ىنعم ةريصق ةرابع ٌنيمِضَت وه :16 ج

 . كِلَملا ٌساسأ لدعلا :مهلرق

 . هيلع الاثم تاهو فذحلا زاجيإ فّرع ١١ س

 .ام ٍةنيرقب همه ىلع ٌلدتسي ام اهنم ًافوذحم اهضعب وأ ةرابعلا داريإ وه :17 ج
 . .1مهُنااب ؟ملِعلا ٌبحت له لاؤس نع بيجي نم لوف هلاثمو

 ةراز ١



 . هيلع الاثم تاهو «بانطإلا فّرع ١7 س

 هلاثمو ةّيغالب ةدئاف قيقحتل هيوتحي يذلا ىنعملا ىلع ظفللا ةدايز :بانطإلا ؛ 17 ج
 :سارتحالا ةياغ عم كلوق

 .انتدجنل رضحت ملف - ّلْهَأ َتْنَأو  كانوعد
 .اهيلع الاثم تاهو يناعملا ملع يف ةاواسملا فّرع - 18 س

 يناعملا ردق ىلع ظافلألاو ؛ظافلألا ردق ىلع يناعملا داريإ يه ةاواسملا : 18 ج

 :اهلاثمو . بانطإ الو زاجيإ الب مالكلا ةدئاف قيقحتل

 . ينادمحلا ةلودلا فيس حدم يف يبنتملا دئاصق تأرق

 : يبنتملا بهطلا وبأ لاق - ١4 س

 ُنَدَبلا ٌكَحوُر هيف ُبَحْضَي مادام (7كرتُكُم َرِيَغألِإ كَرهَذ ّىَلتال

 ىنعملا ءاقبتسا عم قباسلا تيبلا يف ءاشنإ ىلإ ربخلاو ءربخ ىلإ ءاشنإلا لوح

 . ثرتكم رْبَغ يرهد ُتيقل :ربخع ىلإ ءاشنإلا  ًالوأ :19 ج

 .هللا ءاش ام ىلإ يندب يحوُر بحمصيل :ءاشنإ ىلإ ربخلا - ًايناث
 ةقيرطو ءرْصَقلا ةقيرط دهذحو «قباسلا تيبلا يف رّضقلا ةلمج ىلإ ْرِشَأ - 3١ س
 .هيلع روصُفَملاو روصقملا

 , ثرتكم رْيَغ الإ ٌكرْهَد ٌقلت ال :رصقلا ةلمج 7١: ج

 .(آلإ عم) ءانثئتسالا عم ''يهّنلا :رصقلا ةقيرط

 . هيلع روصقم :ثارتكالا مدع .روصقم :رهدلل كايقل :رصقلا افرط

 .ممتهم :ثرتكم )١(

 .رصقلا وأ رضحسلا ةلمج يف يفنلا ماقم يهنلا مرقي 34

 فرض



 يناعملا ملع ثاحبأ ىلع تانيرمت

 : يلي اميف ةلضفلاو هيلإ دنْسُملاو دنشُملا ددحح - ١ س

 :ُمالّسلا هيلع اًيركز ةّصف يف ىلاعت هللا لاف

 بر كِبَمْذِب نك ْمَلْو ابي شأرلا ٌلمَتْسَاَو فم معلا ّنَمَو ِفِإ بر َلاَثل
 .[5 ميرم ةروس] امي

 .ةديفم لمج يف اهل ُلُثمو دِنَقلا عاونأ نم ةثالث دذع ١ س
 اهنم ةعبرأ ركذا ؟اهنم ةيغالبلا تاياغلاو هب لوعفملا فذح نطاوم ّْعَهَأ ام - ” س

 .ةلثمألا يف

 ؛ةيلعف ٍةلمج ىلإ رشأو «ينآلا يّبنتملا تيب يف فوذحملا نكّرلا دّدح - 4 س

 .اهيلكر عم ءةيمسا ىرخأو

 َلاَثَك ُمادقإلاو ٌرِقْفُيدهوِجلا | ُمُهَّلُك ٌُسانلااسةّقشملا الول
 امهنم لك ةلالد ثيح نم ةيئاشنإلا ةلمجلاو ةيربخلا ةلمجلا نيب ٌقرفلا ام - 58 س

 . بسانملا ٍلاثملاب كَتَباجإ حضوأ ؟عقاولا ىلع
 .اهل لثمو اهددح ؟ةّيساسألا ربخلا ضارغأ ام ” س

 . ينادتبا ربخ ىلإ مث ٌيبلط ربخ ىلإ هلقناو «ٌيراكنإلا ربخلل ًاًيغالب الاثم تاه / س

 .ةغيلب ةلمجب اهنم لكل لّئمو تادّكؤملا نم ًٌةْممح ذّدَع - 8 س

 .ٍةغيلب ٍةلمجب اهنم لكل لّئمو «َّيبلطلا ءاشنإلا عورف دّدع - 4 س

 .هيلع ًاغيلب ًالاثم ٍتاهو ءزاجيإب رصَقلا فّرع - ٠١ س
 .ةلثمالاب ةعوفشم ةيساسألا رصقلا قرط دّدع - ١١ س

 افي



 روصقملاو روصقملا ىلإ رشأ مث «ةقحلملا قرطلا ىدخإب رصقلا مدختسا 1١7 س
 .مادختسالا اذه يف هيلع
 .ةلثمألا عم ٌبجأ ؟ِهْيَفرط رابتعاب رصقلا ٌماَسِقُأ ام - 17 س

 .ةديفم لمُج يف اهثدختساو لْغِفلا تالومعم نم ٌةعبرأ دّدع - ١4 س

 ةّيغالبلا ةياغلا نيب مث ةغيلب ةلمج يف يلعفلا هلماع ىلع هب لوعفملا مّدَق ١6 س

 .ميدقتلا اذه نم

 عم هبوجو ٍتالاح دّدع ؟ًابوجو ٌمقي ىتمو ؟هئادأ يه امو ؟لْصوَلا وه ام - ١5 س
 . ةلئمألا

 عم هيوجو تالاح ْدّدع ؟ًابوجُو عقي ىتمو ؟هئادأ يه امو ؟لْصُفْلا وُه ام - 17 س

 . ةلثمألا

 فوذحملا رّدقو نيلاثم لالخ نم رّصِقلا زاجيإو فذحلا زاجيإ نيب نراق - 18 س

 . فذحلا زاجيإ يف

 . ةلثمألا عم بائطإلا لاكشأ نم ةعبرأ ددع - ١9 س

 ٍلاثمب اهدحأل لّثمو اهنم ٌةثالث رُكْذا نطاوملا ضعب يف بانطإلا نسحتسي - 7٠١ س

 ظفحت امم اهيلع ًالاثم ٍتاه ؟ريبعتلا يف ًاغيلب ًابولسأ ٌةاواسملا ٌنوكت ىتم - 5١ س
 .روثتملاو موظنملا نم

 افنان



 ةكلث

 «ةغالبلا يف نيعملا»

 ةغالبلا سوردب ةقحلملا تانيرمتلا ةلئسأ َلَح

 . هيبشتلا ىلع تانيرمت - ١

 .هعاونأب زاجملا ىلع تانيرمت - ؟
 . ةراعتسالا ىلع تانيرمت - '"

 . ةيانكلا ىلع تانيرمت - +

 ٠ . ةيظفللا تانسحملا ىلع تانيرمت .

 .ةيونعملا تانسحملا ىلع تانيرمت - 1

 . يناعملا ملع ثاحبأ ىلع تانيرمت -

 فيلا



 وأ ةرهاظ ٍةادأ ةطساوب كلذو امهنيب ٍةهباشم ةقالعل رخآب ءيش قاحلإ :هيبشتلا ١: ج
 .هطاشن يف روفصع لفطلا وأ روفصملاك لفطلا :ُةلاثمو . ةرّدقُم

 .هبّشلا ةجوو «هيبشتلا ةادأو «هب هّيشملاو .هّبشملا : يه ٌةعبرأ هيبشتلا ٌناكرأ :1 ج

 ةقالع موقت امهنيب ّنأل مسالا اذهب افرع دقو .هب هّبشملاو ؛هّبشملا امه هيبشتلا افرط :” ج

 . ةهباشملا

 .هب هبشم :ُلمآلا هبّشُم :بطاخملا ريمض فاكلا ؛ةادأ :نآك .ًابيط سآلا كّنأك : 4 َج

 .هبّشلا هجو :ًابيط >5

 هجو ًاكوش .هب هّبْسُم :درولا .هّبشم :ريمضلا فاك .ةادأ :نأك :ًاكْوش ٌدرولا كنأك
 , هيشلا

 ,هب هبشم :ةربع .هيبشت ةادأ :فاككلا . هّبشع :صابتحا :ةربعك َكّسابتحا

 .هب هّبشم :حبصلا . هبْشُم :تنأ : ٌحِبّصلا َتْن

 .هب هّبْشم :درولا «ةادأ :فاكلا هّيشم :انأ :درولاك انأ

 .هب هبشم :نويع .ةادأ :نأك .هبشم :ٌموجنلا :ينويع اهنأك موجنلا

 هّبشُم :رغثلا قراب .ةادأ :فاكلا .هّبشُم :تعمل يف ريمضلا :ٍةلِرْغث قرابك تعمل

 .هب

 ةعفل هب هبشم :يبظلا .ةادأ :فاكلا .هبشم :وه :ًادورشو ةتْفَل يبظلاك ره

 .هبشلا هَْجَو :ًادورشو
 .ٌرْدَب ُهجولا : غيلبلا :6 ج

 .ةكرعملا نم بيهتلاك ناحتمالا نم بيهتلا : ىليثمتلا

 .ُرَْبلا دقتفُي نأ بَجَع الو ينّئدقتفا ُكنع ٌتْبِغ اذإ :ينمسفلا

 ,”ظتّأثأ]أوخ



 . مّركلا يف متاحك ٌرحبلا : بولقملا

 .لازغلاك قشارتي : هبشملا نييزت :5 ج

 .درقلاك هقهقي : هّبشملا حييقت

 .ضيرملاك هجولا رفصأ ودبي : هّيشملا لاح نايب
 . تانسحح رشعك ةبّيط ًةملك : هّبشملا رادقم نايب

 .ةراّيسلا ريغ ٌحوراصلاو كريغ قبست ْنأ بَجع ال : هّبْشُملا 6

 . تماصلا قيدصلا هبشي باتكلا :هبشُي :7 ج

 .اهُمأ ىلع ةرهزلا يكاحُت ةلفطلا 08

 .ءاكذلا يف ةغبانلا لثامي ىتفلا : لئامُي

 .ٌةَوَق رمللا هيبش لطبلا اذه :هيبش :8 ج

 .ًاقلات بكوكلا ريظن هجولا اذه : ُريظن

 .اديرغت لبلبلا ليثم *م رعاشلا اذه : ليثم

 .قحلا يف ٌةَدِش فيّسلاك ْرَمُع :ك :4 ج

 .لولسملا هللا ٌفيس ًادلاف نأك :ّنأك

 0 :ب

 : هناكرأ . غيلب هيبشَت عن تببلا يف : 0

 كم  ةيكولا
 .هب هّبَشُم !ةآرملا

 .ًاضيأ ّيليثمتلا عونلا نم وهو

 هِعاوناب ناجملا ىلع تائيرمت " 

 : هلاثم ةيببسلا هتقالع يلقع زاجم ١: ج

 .ةادغب روصنملا ىنب
 دوصقملا» لولسملا ديدحلاب لتاقت كارأ :ُهَلاثم ,ناك ام رابتعا هتقالع لسرم زاجم :؟ ج

 .«ًاديدح ناك دقو فيسلا
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 :نوكَيَس ام رابتعا هتقالع لسرم زاجم :" ج

 . ءابطأ ةعماجلا نم نوجختت ًادغ

 :ةيلكلا هتقالع لسرم زاجم : 4 جا

 . لينلا وأ ىهرب َكبْرْشَم نكي نأ نيب قرف ال
 . ةرايزلا نع ُهَلَجِو ُتْمَتَم : ةيتزجلا هتفالع لسرم زاجم :6 ج

 :لاثم اذهو .ةراعتسالا وه ئهيبشتلا يوغللا زاجملا :5 جا

 . ماهلإلا مم ٌرعاشلا قّلح

 .نوكيس ام رابتعا هتقالع لسرم زاجمم :(لاجرلا ٌمَضر) هلوق يف :7 ج

 .ناك ام رابتعا هتقالع لسرم زاجم «(نيطلا اهيأ) هلوق يف :8 ج

 ٍرابتعاب ةيلآلا هتقالع لسرم زاجم :ناسل هل .ةيئزجلا هتقالع لسرم زاجم ٌهَجَو هل :5 ج

 . مالكلا ةلآ ناسللا

 . ماشلاو قارعلا ٌدلافع حتف : يلقعلا زاجملا : ٠١ ج

 .ُهَل ًاسيئر ٌسلجملا بختنا :لسرملا زاجملا

 . نيعم وأ حاج ريغ ُرِطَن ال :يهيبشتلا زاجملا

 اذهو .هّبشُملاو هب هّبشملا ناهيْشُيو هل راعتسملاو راعتُسُملا امه ةراعتسالا انكر ١: ج

 .ءامسلا ٌرذَب انل كحض : لاثم

 وهو هبشملا مزاول ضعب نم وهو راعتسم :كحَض .ُهَّل ٌراعتسم :ءامسلا ردي

 .ناسنإلا

 ًاضعب ةراعتسالا ْدَعُتو . لصألا يف هل عضو ام ريغ يف مالكلا لامعتسا ره زاجملا :7 ج

 يقيقحلاو يزاجملا ىنعملا نيب ةقالعلا ٍنوك عم اهيلع فيرعتلا قابطنال زاجملا نم
 ناريطلاك ةعرسلاف . ٌعرْسَأ ىنعمب (هيلإ َراط) :لوقت نأك .ةهباشم ةقالع مالكلل
 هجو ىلع رئاطلا قيلحت وهو لصألا يف هل عضو ام ريغل مالكلا مدختسا

 .ةراعتسالا

 فخ



 (هب هّبشملا وأ هبشملا) نيفرطلا دحأو ةادألاو هبّغلا َةَْجَو هنم فذح هيبشت ةراعتسالا مج
 .ةراعتسالا ظفل نم يقيقحلا ىنعملا ةدارإل ةعنام ةنيرق عم

 .ايحملا قلط ٌرحب انراَز : لثم .هبشملا ظفلب اهيف حرص اذإ ةيحيرصت :نامسق يه :4 ج

 نم ةجومب انفذق :لثم .همزاول نم ءيشب يفتكاو هب هبشملا فذح اذإ :ةّينكمو

 . هئاطع

 :يه نامسق «يقاقتشالا يفرصلا رابتعالاب ةراعتسالا ماسقأ :6 ج

 انعم ٌرْدَبلا رهس :اهلاثم قتشم ريغ ًادماج ًامسا اهعضوم نوكيو ةّيلصأ ةراعتسا ١

 .ثيدحلاب هانمدانو

 :اهلاثمو .ًاًقعشمو ًالْعِف اهعضوم نوكيو ةّيعبت ةراعتسا - '"

 .وهروهمج يف رو ٌُبيطخلا ٌلِجَتْرا

 : يه ماسقأ ةثالث اهيفرط مم مؤالتلا رابتماب ةراعتسالا :5 ج

 .انّضعف هباينأ نع رشك :ِهِب هبشملا مئالي ام اهيف ركذ اذإ ةحشرم ١

 .ءالقعلا عنقأف هتججحب َرْدَه :هّبشملا مئالي ام اهيف ركذ اذإ ةدّرجبم - ؟

 , .انيب ةدْرَو اي :هب هبشملا وأ هبشملا مئالُي لييذث يأ نم تلخ اذإ ةقلطُم "' 

 .فسالا ىلع ةدهاش أراثآ هيف فلخو مدّنلا هلكأ دقت :ةيلييختلا ةراعتسالا لاثم : َج

 .امّتجوزتف ةقبط ْنش قفاو :ةّيليثمتلا ةراعتسالا لاثم : مج

 ليلدلا ركذ عم «فولحملا اهفرطو هي حّرصملا اهفرط ديدحت وه ةراعتسالا ءارجإ :4 ج

 .وحنلا يف بارعإلا هبشي امب ديدحتتلا اذه ىلع يظفللا

 : يلي امك اهزؤارجإو «ةينكم ةراعتسا :اهرافظأ ةّينملا تيشنأ

 هجو ىلع همزاول نم ًائيش ىقبأو هب هبشملا ٌفَّذَحَو ءرافظأ يذ شحوب توملا هبش
 . ةينكملا ةراعتسالا

 هجو ىلع رحبلا وهو هب هببشملاب حّرّصو ؛هّبشملا فذح :ُهَنْوَم ائْئَلِإ ٌرخبلا دم
 .ةيصيرصتلا ةراعتسالا

 : يلاوتلا ىلع تاراعتسالا ةيمست ٠١: ج

 . ةينكم ةراعتسا :ليللا يف ىوطت -أ

 فدي



 5 جا

 :4 ج

 . ةينكم ةراعتسا :ايندلا بطخت ال ب

 . ةينكم ةراعتسا :انل مستبا ِج

 .ةيحيرصت ةراعتسا :دورولا د

 . ةّينكم ةراعتسا : سمشلا صرُق ضرم -ه

 . ةّينكم ةراعتسا :هملقب حرجمي بو

 .ةيحبرصت ةراعتسا :مركلا -ز

 .ةينكم ةراعتسا :كنيد برخت ال - ح

 . ةيحيرصت ةراعتسا :قالخألا ِدَنْرِإ  ط

 . ةينكم ةراعتسا :ربخلا راط - ي

 .ةيحيرصت ةراعتشا :اهماطف - ك

 . ةيصيرصت ةراعتسا :دومعلا - ل

 ةيانكلا ىلع تانيرمت - ؛4

 رهاظلا وأ <لولدملاو ليلدلا وأ «ىنعملا مزالو ءرهاظلا ىنعملا امه ةيانكلا انكر :

 . سْفْنلا ليوط ٌرِعاش اذه :لاثملا يف امك هنم جتنتسملاو

 .سّفّنلا ليوط :رهاظلا ىنعملا

 .ةليوط هدئاصقو ٌريزغ هرغش : (ىنعملا مزال) فوذحملا

 : يه ىنعملا مزال رابتعاب ةبانكلا ماسقأ :

 .ديلا لوط ٌرُه :اهلاثمو ةفص نع ةياتك ١

 ١ قفخي عولضلا ٌراج :اهلاثمو فوصوم نع ةيانك .
 .هيتحار يف ٌمركلا :اهلاثمو ةبسن نع ةيانك - ٠

 يتلا قلاخلا تافصي قلعت اذإ ةيانكلاب هدحو دوصقملا (ىنعملا مزال) رابتعا حصي

 ةروس] «نيوئسأ شملا لع نمل :ةيآلا كلذ لاثمو .اهرهاظب ذخألا زوجي ال

 .[6 :هط

 :يه يلاوتلا ىلع ثايانكلا
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 .(نفسلا) :فوصوم نع ةيانك -أ

 . لخبلا مث فارسإلا :ةفص نع ةيانك - ب

 . عضاوتلاو رشبلا ىلإ ءامتنالا :ةفص نع ةيانك -ج

 . جرشحلا نبا ىلإ تافصلا ةبسن :ةبسن نع ةيانك -د

 .تارم ثالث ةرركم :ٌمركلا ةفص نع ةيانك  ه

 .نيتّرم ةرركم :ةبسن نع ةيانك -و
 .مّركلا :ةفص نع ةيانك -ز

 .نانبل :فوصوم نع ةيانك - ح

 .(شعنلا «ناسنإلا) نيئرم ةرركم :فوصوم نع ةيانك  ط
 .ةفيفعلا وأ نوصملا ةأرملا :فوصوم نع ةيانك - ي

 َسْوَّقلا ٍطْعَأ : لمعلا ءادأ يف لشفي نمل لوقن نأ :ضيرعتلا ليبق نم ةيانكلا لاثم :

 . اهيراب

 : بناجلا بوهرم وه : حيملتلا ليبق نم ةيانك :7 ج

 .ديري ام ّملب ّدارأ اذإ :ةراشإلا وأ ءاميإلا ةياغب ةيانك :7 ج

 .نيعلا ٌحوتفم كَسراح ْنِإ :زمُرلا ةيانك :4 ج

 ؛قشمد ؛ مصاوعلا ؛انه .رونلا ةئيدم ىلإ زرألا ةمصاع ىلإ ةجرملا ةئيدم نم انْرِط :5 ج

 . سيرأب 2« توريب

 .بلقلا ةراج نمع ىلإ سفتتُملا نم يرُخلمب اهّئممشو يلوانتُم يف ةرهزلا ُتلعج ٠١: ج
 :بلقلا ةراج .فنألا : سفنتملا .فنألا : رخنملا .اهتضبق وأ ديلا :لوآنتملا ؛انه

 ' . ةئرلا

"٠ 
 هن

 ةّيظفللا تانّسحملا ىلع تانيرمت « 

 :امه تائّسحملا نم نيعون ىلع عيدبلا ملع موقي 0 2

 . سانجلاو مجسلاك : ةّيظفللا تانسحملا

 .ةيروتلاو قابطلاك : ةيونعملا تانسحملاو

 ؟



 َح :7
 سابتقالا ؛جاودزالا :نزاوتلا «سانجلا ؛عجسلا ؛:ةيظفللا تانسحملا نم

 . .نيمضتلاو

 ةاعارم «ليلعتلا نسخ «ةيروتلا ؛ةلباقملا «قابطلا :ةيونعملا تانسحملا نم

 . .ريظنلا

 . .ساسحإلاو رعاشملا ةقر يف «ساّئلاك سيل ودّي .٠ ساثكلا لجرلا اذه تدر 35ج

 عم ًاعجَس مالكلا لصاوف قفاوتب نوكي ةيظفللا تانسحملا نم ٌبرض : ميصرُّتلا :4 ج
 . .ليلق هلكل ؛ليمج ٌريصلا : ةلاثمو .رثنلا هناديمو ءائزو اهيراقت

 :رعاشلا لوقك «ّيورلا فْرَح يف تيبلا يرطش قفاوت وهف عيرصتلا امأ

 ٌناسْنإ شيعلا بيطب ٌَرْغُي الن ٌناصفُئَمتامصانإوءيشّلْكِل

 ًاءزج وأ ةينآرق ةبآ مالكلا نيمضت يف نوكي لوألا ْنأ نيمضتلاو سابتفالا نيب قرفلا : 5 ج

 لوألا لاثمق رخآ رعاش نم رعاش دْخأ وه يناثلا نأ نيح يف ءايوب ًائيدح وأ .اهنم

 :ريهز ءاهبلا لرق

 ؟عرز يذ ٌريغغ ًايداو» يب ْتَنَأَف ترس اهثال ٍدايجلا ٍدْرُجلا ىلع وعذأس

 . ميعارب] ةروس نم 79/ ةيآلا نم «عَنّر ىؤ ِرْيَم راوي 9 سبتقا ثيح
 :رعاشلا لرق نيمضتلا لاثمو

 (ٍدهْسُملا حيرقلا ٍنْفِجلل ِكترعد» دهم الوه يف ُريسأ يلأل

 :ينادمحلا سارف يبأ لوق نم لوألا رطشلا وه ثيبلا اذه نم يناثلا رطشلاف

 ٍدْرَشُملا ل يلقلامونللو يدل ٍدْيْسُملا حيرقلا ٍنْفَجلل كُنْوَعد

 ظ : هناّيموزل يف يّرعملا ءالعلا وبأ لاق ١ ج

 ُيِفُرلا كاذ هِطربهلْئِمَف يلاعملا َبَنَر ىثفلا َيفَراذإ

 ُيقش يرذيولوهو ميعن ةاتأدق نأ انش شعب ٌبَسحيو

 :رعاشلا لاق :7 جا

 يئيصفقُت ينوُفمَش يف يشبارقو يتبارق ميعنلا يف ٌبّرفأ يسنإ
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 :4ج

 .يلمجج جاودزاو . .نزاوت «مجسس :ثيدحلا يف -

 .ءارو ءارو ؛يازو ياز نيب جاودزا : برعلا مالك يف - ب
 .دامر ءدامع ءداجن نيب عيصرت : ءاسنخلا تيب يف -َج

 .نوديز نبا نم رطش نيمضت : رعاشلا تبب يف د

 . عيرصت : يرعملا تيب يف -اه

 .ميركلا نآرقلا نم سابتقا : كلُملا ءانس نبا تيب يف -و

 . ةّبنمو ةّينمأ نيب صقان سانج ؛ٌزتعملا نبا تيب يف -ز

 ةّيكذ ةياغ ىلإ لوصولل ءالمإ ظافلألا ضعبب ثبعلاب صلختلا نسخ :ةبراوملا :5 ج

 :اهلاثمو

 ًاعيضو ْمُكتارِإ تءاشامك [اتيضَو مكان يرعش ىرأ

 . بضخلا فوخ دنع .ًائيضوو ًاعيضو نيب ةبراوملا

 :انُه ةيظفللا تانسحملا ٠١: ج

 .مات سانج :ٌبْلَح  ٌتَبَلَح

 ةّيونعملا تانّسحملا ىلع تائيرمت 5

 -د .ةلكاشم  ج .قابط ب .ةلباقم -أ :يه يلاوتلا ىلع ةيونعملا تانسحملا ١: ج

 . حدملا هبشي امب َمْدلا  ه .ريظن ةاعارم

 .تقولل ٌةعيضَم مدقلا ةرك :؟ ج

 .تْقَملل ةفرصم مدقلا ةرك

 , كمودقب ًارشبم ءامسلا ٌرطَم ناكف ءديعلا اهيأ ائترز :“ ج

 . "”ءاذبلاو ةحاقولا ىلع رطفيو ؛ءاملاو ماعطلا نع ٌموصي مهضعب ىرأ :4 ج

 :اهلاثمو (مذلا هبشي امب حدملا) اهيمسَأ : 0 ج

 .لوقلا يف شاحفإلاو ؛ناسللا ةطالس :ءاذبلا )١(

 فذُي



 ْمَرَكلايدنِهكبيمعتْنكسلو اهلوبقَملئامْشلاًفيطل
 ؛نييسنرفلا ىلع ةروعلا ناَبإ ةّيروس ءانبأ ٌبطاخي يقوش دمحأ لاق :7 ج
 اوُفْشف رهَدلاَميعت ْمُمْمْرْنِإَف ةايح وأ ٍتْوَم نيبْمُئْفَفو

 ةمجرتبو .ىّئعمو ًاظفل ةرابعلا حوضوب تيبلا اذه يف ىنعملا عم ظفللا فالتئا لئْمَت
 ثوم نيب رابتخا ففوم فقوملا اذهو ةّيرحلا ليبس يف ءاقشلا ىلإ ينطولا حافكلا ىنعم
 . ةايححو

 07ج

 . مرتحم ناسنإ يف ناعمتجي ال بذكلاو قدصلا

 .ةءاسإلا رحمي ٌناسحإلا

 . ًءافجلا ُهَأديت الو ٍةدوملاب ءاقدصألا لماع

 . ةراذقلا ٌهركت سمن نع مدت بؤقلا ٌةفاظن -

 ْ : ةلباقملا :8 ج

 الو ًارخأتم ةسردملا ىلإ ٌديز لصيو ؛يتبيقح لمحأ انأو أركبُم ةسردملا ىلإ لصأ

 رمهني يذلا رطملا كنأكف كعبطب ميرك كنأل ءاطعلا مج لجر تنأ :تيبلا حرش :9 ج

 .داعرإ الو قاربإ الب

 :اهّمهأف تيبلا يف تانّسحملا اَمأ

 .دعرلاو قربلاو ةميدلا نيب ريظن ةاعارم ١

 .ردصلا ىلع زجعلا در "<

 :تانشحملا عم عيبرلا فصو معع

 ام ةايحلا نم ولحيف .دربلا ٌمزهنيو ءفدلا رصتتيف ءءاتشلا ٍدْرَب يف ىشفتي عيبرلا ٌةفد

 «١”ءاشتنا انل نوكي ءروهزو رويط نيبو .ًارْهّزو ًاقارْزأ ٌراجشالا يستكتو ءأْرُم ناك
  ءافتكا الب "”ءافتحاو ؟"”ءاشر الب

 .ةرسمو حرم :ءاشتنا ()

 .دودمملا لبحلا :ءاشرلا (؟)

 .باحرثلاو مامتهالا :ءاضحالا (؟)
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 . ةلباقم : ءاتشلا درب 'عييرلا ءفد ؛انه

 . ةلباقم : دربلا مزهني «هفدلا رصتني

 . عجسص :ًارْهز أوم

 .جاودزا :روهُزو رويط

 . جاردزا :ءاشر ءءاشتنا

 .جاودزا : ءاقتكا ؛ءاقتحا

 .نزاوت : . .يستكت ةلمج عم . .ولحي ةلمج

 يناعملا ملع ثاحبأ ىلع تانيرمت - ا

 .هيلإ دنسُم :ُهَّللا ءدئْسُم :لاق :هللا لاق : ١ ج

 .هيلإ دنسم :ٌمالسلا ؛دنسم :هيلع : ٌمالَّسلا هيلع

 .هيلإ دنسم :وه رثتسملا ريمضلا ءدنْسُم لاق :(وه) لاق

 .دنْسُم :نهو ةلمج .هيلإ دنسم :َّنِإ مسا : . .نهو ينإ

 .هيلإ دنسم : مظعلا .دنسم :نَهو : مظعلا ْنَْهَو

 .هيلإ دئسم : سمأرلا .دنْسُم : لعتشا : سأرلا لعتشا

 . دنسُم :ًاّيقش .هيلإ دنسم :(ْنكأ) مسا :ًايقش ْنكأ مل

 .ةلمجم هبش «ةلضف :ينم

 .قتشمب لّوؤم لاح وأ ءزييمت ؛ةلضف :ًابيش

 . ةلمج هبش «ةلضف : كئاعدب

 : ةلثمأ هذهو . .قلطملا لوعفملا «لاحلا ؛هب لوعفملا :ددْيَقلا عاونأ نم :

 .هب لوعفم : اخيش ُمالغلا دَهاش

 .لاح :ًاصَع ىلع ًاتكوتم ُخيشلا ىشم

 .قلطم لوعفم : ءانصتا هّرهظ ىنحنا

 : يلي ام ةيغالبلا اهتاياغو هب لوعفملا فذح نطاوم مهأ نم :5
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 .تيميو يبحي هللا : لثم لعافلل لغِفلا تابثإ ١

 . شهذأ ىطعأ اذإ هللا : لثم : صيصخت الب ميمعتلا  ؟

 ةئجلا نولخدي يتمَأ لك :(356) هللا لوسر لاق :فوذحملا ىلإ هابتنالا ةراثإ ' 

 .ةفشملا الول :ةيمسالا ةلمجلا يف دنسُملا وه فوذحملا نكرلا

 . هيلإ دنسم سانلا ءدئسم ٌداس :اهيف ةيلعف ةلمج :سانلا داس

 .دنسم :لاتق . هيلإ دنسُم :مادقإلا :اهيف ةّيمسا ةلمج : لاَتق مادقإلا

 لمتسي ال ةيئاشنإلا ةلمجلاو .بذكلا وأ قدصلا اهقالطإ ٌلمتحي ةيربخلا ةلمجلا !

 .ًايذك الو ًاقذص اهقالطإ

 .هبحاص يجنُي ٌقدّصلا : ةّيربخلا لاثم

 .قدٌصلا لُق : ةيئاشنإلا لاثم

 :ناضرغ ةّيساسألا ربخلا ضارغأ : ج

 .كوبأ ًداع :لبق نم هفرعي ال ربخ ىلع عماسلا عالطا يهو ربخلا ةدئاف ١

 .ابعْنُم ودب :هب ٌفراع وه ام ىلع عماسلا عالطا وهو ةدئافلا مزال - ؟

 : يراكنإلا ربخلا لائم :7 ج

 ماركلا ٍهانبألا:ن طَو أدقلاويلإ

© 
 هل

 . يبلط ربخم : ينطو ٌتببحأ دق

 . يئادتبا ربخ : ينطو دعا

 «ءادتبالا مال «ةفيفخ وأ ةليقث ديكوتلا نون ءمَسَقلا ءَّنأ وأ ْنإ :ربخلا تادكؤم نم :4 ج
 :اهيلع ةلثمأ هذهو . .ةدئازلا فورحلا

 .ريدف ٌريزع َهَّللا ْنِإ نإ أ

 . ٌقحلا نمل .هللاو :مَسْقلا - ب

 . ينمركأ نم ٌنمركأل :ديكوتلا نون - ج
 . ٌريزَع ٌفْيَض ّتنأل :ءادتبالا مال -د

 ىلا



 .سفانُم ْنِم كَل ام :ةدئازلا فورحلا دحأ _-ه

 ١ .تفركأ تلج ام اذإ
 .ٍدودْرَمِب َتْنُك ام

 :اهيلع ةلثمأ هذهو ءادنلا «ىّئمتلا ,ماهفتسالا ,ىهنلا ءرمألا : يبلطلا ءاشنإلا عررف :5 ج

 .رذتعا نم ىلع وفعلاب ْدُج :رمألا أ

 . ُهلثِم ّيتأتو قل نع نال : يهّنلا - ب

 . ؟كيخأل ىرج امي تظْعّنا له :ماهفتسالا - ج

 .دوعي َبابْشلا ْتْيَل :ينمتلا د

 . .ةمألا لمآ اي ءملِجلا ٌبلاط اي :ءادنلا -ه

 وأ ربخ وأ ٍةْفِص نم رخآب ٍفَّرَط صيصخت ديفي ّيغالب ٌبولسأ :رصقلا فيرعت ٠١: ج
 .ٌرِعاش لإ ٌراَثِب ام :هلاثمو , ربخلل ديكوتلا َّنِم بْرَّضك كلذو :لغِف

 : يلاتلاك اهتلثمأ عم ةيساسألا رصقلا قرط : ١١ ج

 . كاوخأ الإ حجت ام :ءانثتسالا عم يفنلا -أ

 .ٌرِصقَْمْلا ٌتنأ امْنِإ :امْنِإ ب رصقلا - ب

 .(نكل ؛لب ءال) فطعلا فورح دحأب رضّقلا - ج

 .لوسك نكل حاجنلا ىلع ٌرداق َكنإ .ًاقزفتم لب ًاذِجُم ْنُك . حرف ال ٌمدان تن
 :ربخأتلا هقح ام ميدقتب رضَقلا -د

 .«نيعتسن َكلتإو هٌدبْمَن كايإ»
 هبويع دقني نأب ةٌحالصإو بطاخُملا ةبطخت (كبويع) هب لوعفملا ميدقت نم ُةياغلا

 .نيرخآلا ىلع حماستلا عقيل لمفلاب هصيصخت (كريغ) هب لوعفملا ميدقت نم ةياغلاو

 : لصفلا ريمض مادختساب رصقلا : ١7 ج

 . ميحرلا باّوتلا وه ُهّلْلا

 .رارحألا ٌبلطم يع ةّيّرحلا

 .نومدانلا مه نوئطاخلا
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 .فوصوم ىلع ٍةفِص ُرْضُق :امه نيمسق زواجت ال هيفرط رابتعاب رضَقلا ٌماسقأ :1* ج
 .ةفص ىلع فوصوم رصقو

 .ٌرْمْع الإ لواع ال :فوصوم ىلع ٍةفص رق -أ
 .ٍلْذَعلل لاثِم الإ ُرَمُه ام :ٍةفص ىلع ٍفوصوم رصق - ب

 : لعفلا تالومعم نم ١4: ج

 :اهيلع ةلثمأ هذهو .لاحلا «هلجأل لوعفملا ؛قلطملا لوعفملا ؛هب لوعفملا

 .هّدابع يفكي ُهّللا :هب لوعفملا أ

 .ًاثيثح ًايْغَس قزّرلل نْوَعْسَي :قلطملا لوعفملا - ب
 . قزرلل ًاسامتلا ْنورُكبي :هلجأل لوعفملا - ج

 .ريخلاب نيلئافتم مهتوبب ْنِم اوجرخ :لاحلا د
 .خماسف َكَرْيَغو ءذقتناف كَبويع : ١5 ج

 نم اهاوس سيلو (فطعلا واو) ةطاسوب نيتيلاوتم نيتلمج فطاعت وه لصؤولا :15 ج

 تالاح ثالث يف ًابوجو ُلْصَرلا مقيو ًارْصَح (واولا) يه هتادأف فطعلا فورح

 ٠ يه
 : وحن يبارعإ مكح يف نيتلمجلا كارشإ دصُق اذإ -أ

 :وحن لصفلا بجوي عاد الب ًءاشنإ وأ ًاربخ ناتلمجلا تقفثا اذإ - ب

 1 .رَجؤتو َباَتُي يك ُهَمَلعو َملِعلا مّلعت
 وأ درصقملا فالخ امهنيب لصفلا مهوأو ًءاشنإو ًاربخ ناتلمجلا تفلتخا اذإ 5-5

 :وحن .ةهدض

 . هللا هِفاعيلف ىنعمب ءاشنإلا ديفي ربخ انه هافاع .هللا ٌءافاع ضيرملا ماق

 عقبو ؛لصولا واو ءاغلإ هتطساوو نيتبقاعتم نيتلمج نيب فطعلا كرت وه لصفلا :17 ج

 ؛يه تالاح ثالث يف ابوجو

 نم ًاَلَدَي وأ ًانايب وأ ًاديكوت ةيئاثلا مقت نأك لاصتا لامك نيتلمجلا نيب نوكي نأ -أ

 .هفقوم ْذَيَأ .مولظملل ًافِصنُم ْنُك :وحن .ىلرألا

 امهنيب نوكت نأ نود ًءاشنإو ًاربخ امهفالتخاب مات نيابت نيتلمجلا نيب نوكي نأ - ب

0 



 : هلاثمو عاطقنالا لامك ب ىّمسُي ام اذهو .ةبسانم

 . ُمالظ لْهَجلاو ٌرون ُمْلِعلا : ظفحا

 ؛ىلوألا ةلمجلا هتدافأ امنأك ٍلاؤَس نع باوج عقوم ةيناثلا ةلمجلا عقت نأ - ج

 :وحن .لاصّتالا لامك هبش ب ىّمسي ام اذهو

 .ليلف َدْعَب رطمت دق ءمويغلاب ءامسلا تدّبلت

 :18 ج

 .ًارشأتُم ْنِإو َلاعت :فذحلا زاجيإ أ

 .ناسحإلا ٌدْبَع ناسنإلا :رّصِقلا زاجيإ - ب
 طرشلا لعف فذح (لاعتف ًارخأتم َتنج ُنإَو) :فذحلا زاجيإ يف فوذحملا ريدقت

 . هباوجو

 : بانطإلا لاكشأ نم ةعبرأ :194 ج

 . ميركلا نوّبحي  مهنم انأو  سانلا لك :ْماعلا دعب صاخلا ركذ -أ

 . ةضايرلاب لَو يئالمزلو ينوخإلو يل :صاخلا دعب ماعلا ركذ ب
 .ندبلاو حِوّرلا ةايح ةّيرخلا ٌةّيرحلا :راركتلاب ديكوتلا - ج
 . كيلع ٌمويو كل موي :ناموي رهدلا :لامجإلا ذعب ٌليصفتلا د

 : بانطإلا اهيف نَسْحَتْسي يتلا نطاوملا نم :7 ُج

 .حودمملا ىلإ بّرقتلاو حيدملا أ

 . مصخلاب يرزملا ءاجهلا ب

 .نارقألا ىلع رخفلا  ج
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 : هيابش مايأ هسفنب ًارختفم يّرعملا ءالعلا وبأ لاق

 ادابيلا رّهَب يذلا لْضُفلا َعَم ؟!اَيرُثلا أطيب "يذلا َُرُشلا َيِب
 ادامه ولاَيب لست م نأ ليبأتو يباوُرلا يب ل 5ٌسفن : يلر

 .شسودي :أطي )١(
 . عافترالل ًالثم ُتْدُع بكاوك عرمجم :؛انرثلا (؟)
 .يباورلا ضيقن ؛تاضفخنملا :داهولا ()



 يناعملا ردق ىلع ظافلالاب ينأت امدنع ريبعتلا يف ًاغيلب ًابولسأ «ةاواسملا» ٌنوكت :؟١ ج
 لاق : ةرابيعلا ةمدخ يف اهلعجت لب ؛ عيدبلا تانّسحمو تنايبلا روص نع ٍءاغتسا نود

 :دبْعلا نب ةفرط

 ٍدْوَرُتْمَل نم رابخألاب كيتأيو ًالهاج ٌتنكام ُماَيألا كل يدٍبُتس

 فيما



 1 نّراوتلا "  3 111 مو

 0 جاودزالا 4 ....٠ ةّيرعلا ٍةغالبلا مولعل ةماعلا ٌةيؤرلا

 0 عيرضُنلاو عيصرتلا © نايبلا ملع : لوألا مسقلا

 ن0 نيمضتلاو سابتفالا 5 00 هيبشتلا
 1 مْزْلَي ال ام مور - + هيبشتلا ىلع تاقيبطت

 ٠٠١ ,............ رذصلا ىلع رُجَملا ُدَر - 0000 ......... (ةلولحم ةلثسأ)
 ٠١ ......... ساكعنالاب ليحتشي ال ام  ؟ 010000000 هيبشتلا ىلع ٌتانيرمت

 1 ةّيظفللا ةثباعملا_ ٠ 01 1 105 زاجُملا

 ...٠١9 ةيظفللا تانّسَحملا ىلع تاقيبطت يلقعلا زاجملا ىلع تاقيبطت

 ١١7 .. ةّيظفللا تانّسحملا ىلع تانيرمت ا ٌيوغللاو

 ا ةيونعملا تانحملا "1 ....... هعاونأب زاجملا ىلع تانيرمت
 00 قابطلا ١ 0ع 0 ةراعتسالا

 114 1 يودي ويم ةلياقملا نا 210 ةراعتسالا ىلع تاقيبطت

 ١ 1 لل سا ةيووتلا د” 9 . ةراعتسالا ىلع تانيرمت

 1 ا ليلعتلا نس 011 10 ةيانكلا

 1 م ريظُنلا ًةاعارُم ٠ 00 ةيانكلا ىلع تاق

 00 ةلكاشملا 1 الا .................. ةيانكلا ىلع تانيرمت

 ١7 ..... ُهُسْكَعَو ملا ُهبْشُي امب ٌحْدَملا - “ عيدبلا ملع : يناثلا مسقلا

 1 ل رشّلاو ّيطلا 4 ا 1 0 عيدبلا ملع فيرعت

 ااا 0 0 8 ةّرياغملا 4 1 ةيظفللا تانسحملا

 1 ا فراعلا ٌلُهاجت - ٠ 10 عجسلا - ١

 111 ميكحلا ٌبولْسأ ١ 0 سانجلا - '؟

 56ه.



 اا عم ىنعملا عم ٍظفَللا فالتنا
 ١147 ةّيونعملا تانّسَحملا ىلع تاقيطت

 ١6٠١ ةّيونعملا تانّسحملا ىلع تانيرمت

 ينادملا ملع :كثلاثلا مسقلا

 188 ويوم د ا هووح يناعملا ملع فيرعت

 1819 يف 1 1 م واوا ع لامعا دانسإلا ١

 1 وا ُفْذَحلاَو ٌدْكَّذلا -
 000001 ءاشنإلاو ربخلا

 ارامل ريخأّتلاو ميدفثلا -

 ١ 11/ نو ا ةا وطم ة الدوا رْصٌفلا ©

 ؟048................ت... لضَولاو لضُفلا
 ؟14..... ةاواسملاو بانطإلاو زاجيإلا -

 8 ... يناعملا ملع ثاحبأ ىلع تاقيبطت

 7717 يناعملا ملع ثاحبأ ىلع تانيرمت

 فرخ 0 ةغالبلا يف نيعملا» قَحْلُم

 1 ا هيبشتلا ىلع تانيرمت - ١

 514١ .... هعاونأب زاجملا ىلع تانيرمت - ١
 117 سم ةراعتسالا ىلع تانيرمت - "

 785 ةيانكلا ىلع تانيرمت - ؟

 ١1468 ةّيظفللا تائّمحملا ىلع ثتانيرمت ©

 تانّسحملا ىلع تانيرمت 1


